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 نقد اختهف يفٓٔو انعهو نغٔٚاً ٔاصطالصٚاً يٌ يرتيع ألخر. 

 ( كيصطهش صدٚث نو تتو صٚاغتّ إال فٙ انحهث األٔل يٌ انقرٌ انتاسع عشر فٙ أٔرٔبا. انعهو كهية )  -1
 . بيعَٗ أٌ ٚعرف   sciere[  يشتقة يٌ انفعل انالتَٚٙ   scienceكهية عهو ] -2
أطهقٓدا اندبعع عهدٗ عهدٔو أصدٔل ٔانددر  انعقهدٙ و ٔانَشاط انعقهٙ كهية انعهو فٙ انهغة انعربٚة تعَٗ  -3

 اندٌٚ.                       
                                                                                           

 : انئضٔعـ يٌ صٚث 1
ْٔدراسة انٔقائع ٔانظٔاْر انصسٚة  ْٔذا ٚشٚر انٙ انيداد   انيعرفدة انعهيٚدة ٔانقدٔاٌَٚ ٔانَظرٚدال انعهيٚدة 

 انتٗ ٚتٔصل انٚٓا ررال انعهو صٔل ْذِ انٔقائع  
يدحال :قدٔاٌَٚ انراذبٚدة ٔقدٔاٌَٚ انضدغط انردٖٔ ٔقدأٌَ تيددد انيعدادٌ ٔغٚرْدا يدٌ انقدٔاٌَٚ انعهيٚدة يحل : 

  طش االرع كهيا قهل دررة انصرار  ارتفعَا عٌ سكهيا :

 : ـ يٌ صٚث انيَٓذ2 
 ْٔ انطرٚقة انتٙ َٚتذ بٓا انعهياء انقٔاٌَٚ ٔانَظرٚال انعهيٚة . 

استخداو انيَٓذ انتررٚبٗ فٗ دراسة ظدٔاْر انطبٚعدة فدٗ عهدو انفٚ ٚداء  ٔاسدتخداو انيدَٓذ االسدتَباطٗ يحل 
 فٗ عهو انرٚاضٚال ٔانيَطق 

  ـ يٌ صٚث انَتائذ انتطبٚقٚة :3 
 –)شددبكة االتصدداالل  ْددٔ يريددٔع تطبٚقاتددّ انتددٙ َددَعو بٓددا فددٙ صٚاتَددا انٚٔيٚددة يددٌ ارٓدد   عهيٚددة يحددل :

   ( فانعهو ْٔ َتائرّ -االرٓ   انيَ نٚة  –انئاصالل 
تٗ تساعد فدٗ : اختراع انسٚار  ٔانقطار ٔانطائر  صقق رفاْٚة ٔراصة نالَساٌ كذنك اختراع االالل انيحل 

 تَفٚذ انيشرٔعال انعيالقة باسرع ٔقل ٔاقل رٓد 
 
 
 

ٚدددر  ررددل انعهددو انظددٔاْر انتددٙ َراْددا فددٙ عانيَددا و كددانظٔاْر )انطبٚعٚددة أٔ انبٚٔنٔرٚددة أٔ انَفسددٚة أٔ 
 االرتياعٚة ( 

: دراسددة انخهٚددة انصٚددة )بٚٔنٔرٚددا ( أ دراسددة انظددٔاْر انَفسددٚة ٔانسددهٔك ٔانشخصددٚة)عهو َفدد  ( أ يحددل 
 دراسة انصٔل ٔانضٔء ٔانطاقة فٗ ) انفٚ ٚاء( 

  تقسٚو انعهٔو يٌ صٚث انعئيٚة: 
 عهو انفٚ ٚاء : ـ انيرتبة األٔنٙ :  1

شرس+ايحهة   

 تٔضٚصٚة   

 ـ انًعُٗ انهؽٕٖ نهعهى :ٔ  

  

 ـ  انًعُٙ االصطالحٕٙ  

 ـ يٕضٕع انعهى  3      

 ـ معنى العلم واخالقيات العالم1الوحدة الثانية : التفكير العلمى :
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ٔ انظدٔاْر انتدٙ َراْدا . الَدّ ٚضدع نَدا ْٔ اكحر فرٔع انعهو عئيٚة  ألَدّ ٚبصدث فدٙ كدل ظدٔاْر انكدٌٔ أ
 قٔاٌَٚ انراذبٚة يحل انقٔاٌَٚ انتٗ تفسر ٔتصكو انظٔاْر انطبٚعٚة  ٔتيكَا يٌ انسٚطر  عهٗ انطبٚعة 

 

 قٔاٌَٚ انٔراحة ٔانقٔاٌَٚ انيفسر  نهخهٚة انصٚة. يحل عهو انبٚٔنٔرٚا :  ـ انيرتبة انحاَٚة 2
 انعهٔو االرتياعٚة ٔانَفسٚة :   ـ انيرتبة انحانحة 3

:  يدحالالَٓا تدر  االَساٌ ٔتٔارّ صعٔبة فٗ استخداو انتررٚب فٗ دراسة انظٔاْر انَفسٚة ٔاالرتياعٚدة 
 ٚضع نَا عهو انَف  انقٔاٌَٚ انتٗ تفسر انسهٔك 

 
 
 

االيتصاٌ عد  يرال حو ال ٚررع سبب رسٔبّ انٗ اْيانّ ٔعدو تقصٚرِ فٗ ـ انطانب انذٖ ٚرسب فٗ 1
 انيذاكر   بل ٚررعٓا انٗ سٔء انصظ فٚهرأ انٗ انعرافٌٚ .

ـ ان ٔرة انتٗ ال تَرب ال تذْب نهطبٚب انيختص بل تذْب انٗ انعرافٌٚ ٔاعيال انسصر ٔال تصبرعهٗ 2
 انٗ اٖ يدٖ تتفق أ تختهف يع انئقفٌٚ انسابقٌٚ دعو رأٚك بانصرذ يا ارادِ   هللا سبصاَّ ٔتعانٗ 

اختهف الٌ االَساٌ ٚرب اٌ ٚستخدو االسهٔب انعهيٗ فٗ انتفكٚر انذٖ ٚسٚر صسب خطٔال يصددِ ْٔٗ 
تصدٚد انيشكهة ٔيعرفة اسبابٓا حو اقتراس انصهٔل نٓذِ انيشكهة فانيرأ  ٚرب اٌ تذْب نهطبٚب صتٗ ٚصدد 

ال راد  نهَراس يحل اسباب عدو االَراب ٔبانتانٗ ٚستطٚع عالد انيشكهة ٔانطانب البد اٌ ٚستخدو خطٔ
 تغٚٚر عادال انيذاكر  ٔعيل ردٔل نهيذاكر  ٔاالنت او بذنك 

 
 

 ٚٓدف انعهو انٙ تصكو ٔسٚطر  االَساٌ عهٙ انعانو انذ٘ ٚعٚش فّٚ نترَب اخطار انطبٚعة  (())

: ان ال ل ٔانبراكٌٚ ٔانسٚٔل .يحال : سياع َشر  االرصاد انرٔٚة ٚفٚد االَساٌ يٌ خدالل يعرفدة صاندة يحل
 انطق  . فٚيتَع انفرد عٌ انخرٔد أ انسفر اذا عهو اٌ غداا ئرة يٌ انطق  انسٗء  

 && رـٔاَب انعـهـو &&
  ـ راَب َظرٖ :1

ر  انعهدو ٔيبددعِٔ يحدل}َٚٔتٌو دارٔٚدٌ واَٚشدتاٌٚ عهياء يتخصصٌٔ فٙ } انتَظٚر انعقهٙ {و ْٔدالالء عبداق
 : تَسب َظرٚة انَسبٚة الَٚشتاٌٚ يحال ٔيصطفٗ يشرفة { ٚضعٌٔ انَظرٚة انعهيٚة :

 ـ راَب تررٚبٗ :2
عهياء يتخصصٌٔ فٙ } تكَٔنٔرٚا انترربة {انتٗ تيكَٓو انتصقدق يدٌ انفدرٔع  انتدٙ ٚضدعٓا انعهيداء نكدل 

 يشكالتٓو انعهيٚة. يحل أصيد  ٔٚل صاصب َظرٚة انفيتٔحاَٚة 
: اختددراع انسددفٌ انصدٚحددة انعيالقددة ٔانغٔصددال ْددٔ تطبٚددق نَظرٚددة ) قددٔاٌَٚ انطفددٔ عَددد ارخيٚددد  ( يددحال 

 تصٔٚر تطبٚق نَظرٚال انصسٌ ب انٓٚحو .ٔاختراع كايٚرال ان
 
 
 
 
 

 تأيم انًٕقفٍٛ انتانٍٛٛ : انتفكٛر انعهًٗ ـٗ يقابم انخراـة 

 ـ ْدف انعهى  4  
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  ـ انٔصف:1

ْددٔ  ٔصددف  انعددانو نهظددٔاْر انتددٙ ٚراْددا ٔٚريددع انيعهٔيددال عَٓددا نٚضددع كددل َددٔع يددٌ انيعهٔيددال  فددٙ 
عهدٗ : ظداْر  تهدٔث انبٚئدة  أ ظداْر  ان ٚداد  انسدكاَٚة ٔتأحٚرْدا يدحال يرئعة ٔٚطهق عهّٚ "انتصَٚف"  

 االقتصاد ...انخ

  ـ انتفسٚر :2

ْٔ انعحٔر عهٙ اسباب ٔقٔع االشٚاء  أٔ انظٔاْر انيصٚطة باإلَساٌ بٓدف فٓيٓا يٌ خالل تٔضدٚش كٚفٚدة 
تشدار : يدٌ اسدباب انتهدٔث . اَيدحال صدٔحٓا . صتٗ ٚصل انٗ انقدٔاٌَٚ انعهيٚدة انتدٗ تفسدر صددٔث انظدٔاْر 

 انيصاَع ٔانقاء انقياية 

 : ـ انتَبال3

رتبط انتَبال بانتفسٚر ارتباطداً ٔحٚقداً فانتفسدٚر اندذ٘ َصدل بدّ نهقدٔاٌَٚ انعهيٚدة ٚكدٌٔ ئرٓداً نهيسدتقبل و أ٘ ٚ
َستطٚع يٌ خالنّ انتَبال بصدث يستقبهٙ أٔ ظاْر  نو تالصظ صتٙ ْذا انٔقدل يدٌ خدالل االخدذ بانيعهٔيدال 

 انيدَٔة ٔانتعيٚيال انيقبٔنة ٔصٚاغتٓا

ئٗ انٗ اَتشار االيراع . ٔانتأحٚر انسهبٗ عهٗ االقتصداد ٔتدديٚر انبٚئدة انصدانصة : سٚالدٖ انتهٔث انبٚيحال 
 نهصٚا 

 يحال عهٗ يٓاو ررل انعهو : ) ظاْر  االصتبا  انصرارٖ ( 

 ٔ ارتفاع دررة انصرار  عهٙ بسبب :   انتفسٚرـ 2 تصدث ظاْر  االصتبا  انصرار٘:  انٔصؾـ

 سطش االرع 

 انبصدار  ييا ٚالد٘ انٙ : ذٔباٌ انرهٚد فٙ انقطبٌٚ انشيانٙ ٔانرَٔبٙ فترتفدع كيٚدة انيٚداِ فدٗ :  انتَبؤ

انددداخل ٔٚددَخفع    ْٔددذا ٚددالحر عهددٗ اندددنتا فددٗ يصددر فتقددل االراضددٗ ان راعٚددة ٔٚٓددارر انسددكاٌ انددٗ 
  .االَتاد االَتاد 

 

 

 نٓاعد  صٔر  أْيٓا : ـ االياَة انعهيٚة :1

 أ ـ األياَة فٚيا ٚقديّ يٌ براٌْٚ ٔأدنة ٔانتٙ تكٌٔ عٌ طرٚق :

  يدحال : ترربدة انبَداء انضدٔئٗ ندراسدة َيدٔ إرراء انترارب ٔانيعدادالل انرٚاضدٚة فدٙ انعهدٔو انطبٚعٚدة
 انَبال 

 . يحدل : يقداٚٚ  اندذكاء انيختهفدة فدٗ عهدو استطالعال انرأ٘ ٔانيقاٚٚ  انيختهفدة فدٙ انعهدٔو االرتياعٚدة
 انَف   

ب ـ األياَة فٙ َقهّ عٌ االخرٌٚ فإذا ررع نرٓٔد عهياء سبقِٔ فٙ يرال بصحّ و البد أٌ ٚدذكر رٓددْو ٔال 

 دكتٔر انرايعة ٚضع فٗ َٓاٚة كتابّ فٓرسا ٚضو كل انيرارع انتٗ استفاد يَٓا  َرديحال : َٚسبٓا نذاتّ .

 ـ يٓاو ررم انعهى 5  

 ـ صفال ررم انعهى 6  
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 يٌ تعهو عهٙ ٚدٚٓو ٔاالعتراف بفضهٓو عهّٚ .د ـ االياَة فٙ شكر 

كدداٌ دكتددٔر  ٔٚددل دائيددا فددٗ صدٚحددّ ٚقددٔل ) ْددذا عيددل ريدداعٗ . ْددذا يرٓددٔد يرئعددة ( ٔنددو ٚكددٌ يددحال : 
 ٚتصدث عٌ َفسّ أ عٌ عيهّ فقط اعترافا يَّ بفضل االخرٌٚ 

 نٓا عد  صٔر :ـ اندقة  انعهيٚة : 2

 عٌ انكتابة اإلَشائٚة فٚرب  : اندقة فٙ انكتابة انعهيٚة انتٙ تختهف-أ 

   انبعد عٌ انيرا  ٔانري .ـ 2   ـ استخداو نغة انيعادالل انرٚاضٚة .1

 انكتابة بريل خبرٚة يصدد  ٔيباشر ـ 3 

 ( ر ٖء انياءH2O:)يحال ( قضٚة رٚاضٚة   يحال : انيسأٚاٌ نحانث يتسأٚاٌ    4=2+2:  ) يحال 

 بصث ٔدراسة ٔعدو إْيال يٌ أ٘ راَباندقة فٙ إعطاء انئضٔع صقّ يٌ  -ب

 عايا ندراسة انَئ عَد االَسا35ٌ: استغرق نٔٚ  ترياٌ يحال 

 انَقدٚة :  ـ انرٔس3

ٚختبر انعانو كل اٜراء انسابقة بَظر  َقدٚة ٔال ٚقبل يَٓا اال يا ٚبدٔ  يقَعاً عهٙ اس  عهيٚة ٔأٌ ٚقبدل َقدد 
تٔراِ الصدد انبداصحٌٚ . ٚٔضدش اسداتذتّ االٚرابٚدال ٔانسدهبٚال : عَد يَاقشة رسانة عهيٚة نهدكيحال األخرٌٚ 

 نهبصث انعهيٗ انيقدو . ٔٚتقبل انباصث ذنك 

  ـ انخٚال  : 4

ٚفترضٓا نصدل عد بانَسبة نهعانو ٔسٚهة ٔنٚ  غاٚة ٚتٔرّ بّ انٙ اكتشاف انصقٚقة عٌ طرٚق انفرٔع انتٗ ٚ  
: انطٚراٌ ٔاختراع انطائر  كاٌ خٚانٚا فٗ انياضٗ . ٔكذنك انئباٚل ٔاالَترَل يحال  انيشكهة انتٗ تٔارّٓ

 ...انخ

 

(( فتعيد اختٚار يصافظال ظاْر   ارتفاع سٌ ان ٔاد فٗ يصر قاو اصد انباصحٌٚ بعيل دراسة عٌ )) 
بعَٚٓا دٌٔ االخر ٔٚريع بٚاَال عٌ بعع االفراد ٔٚترك االخر عيدا ٔٚٓتو بريع انبٚاَال عٌ االفراد 
دٌٔ انٚأكد يٌ صصتٓا كذنك ٚريع بٚاَال تتعهق برٔاَب يصدد  يٌ انيشكهة ٔٚٓيل ريع بٚاَال عٌ 

 رٔاَب اخرٖ 

 ابق ؟  ـ يا رأٚك فٗ تصرفال انباصث كيا راء بانس1

 د: خانف كل اداب ٔقٔاعد االياَة انعهيٚة نهبصث انعهيٗ ٔاٚضا خانف اداب ٔقٔاعد اندقة انعهيٚة 

 ـ يٌ ٔرٓة َظرك يا اسباب ارتفاع سٌ ان ٔاد فٗ انيرتيع انيصرٖ 2

د : غالء انيٓٔر ٔغالء انيعٚشة ٔاَخفاع اندخل ٔارتفاع انبطانة ٔقهة فرص انعيل ٔانعادال ٔانتقانٚد 
 ٚئة فٗ ان ٔاد ..انخانس

 ـ اقترس بعع انصهٔل نهصد يٌ ْذِ انيشكهة ...؟ 3

 د : ال بد يٌ تصسٌٚ اندخل ٔ ٚاد  فرص انعيل ٔتقهٚل انيٓٔر ٔتصسٌٚ يستٖٔ انيعٚشة 

 تأيم انًٕقؿ انتانٗ : اخالقٛات انعانى                



5 
 

 

 
 
 
 ـ عقالَٚة :1

 ألَٓا تتطهب } انررأ  انعقهٚة  ٔانقٚاو بانفعل ٔانعيل انراد ٔانيرارعة ٔانَقد ٔانتصصٚش { 
 : اعتراع رانٚهٚٔ عهٗ َظرٚال ارسطٔ فٗ تفسٚر انكٌٔ ٚعتبر ررأ  عقهٚة يحال 

 ـ إَساَٚة : 2
 ألَٓا ترر٘ فٙ سٚاق تعأَٙ ٔتصيل داخهٓا قٚو اخالقٚة ٔريانٚة نخدية االَساٌ.

 : تشكٚل يرئعال يٌ انعهياء نهبصث انعهيٗ نعالد االيراع يحل انسرطاٌ ٔفٚرٔ  سٗ ٔغٚرْا يحال 

 أ٘ أَٓا ال تقدو نَا خبراً َٓائٚاً صٔل أ٘ ظاْر  .ـ اصتيانٚة : 3
: قد َتٔصل انٗ قأٌَ عهيٗ فٗ انعصر انذٖ َعٚش فّٚ . حو ٚأتٗ عهياء اخرٌٔ فٗ انيستقبل يحال 

 رٚال عهيٚة افضل ييا َعرفّ االٌ . فانيستقبل ٚصيل كل ردٚد فٚصهٌٔ انٗ قٔاٌَٚ َٔظ

 :  ـ تراكيٚة4
 ألَٓا دائية انَئ ٔانتطٔر أ٘ تختفٙ َظرٚال قدٚية نتصل يصهٓا َظرٚال صدٚحة .

 : انَظرٚال انعهيٚة انتٗ تٔصل انٚٓا اَٚشتاٌٚ غٚرل كحٚرا ييا راء بّ َٚٔتٌ يحال 

 ـ ارتياعٚة : 5
 تقٔو عهٙ انتعأٌ بٌٚ أفراد انيرتيع انعهيٙ أال حو  انيرتيع اإلَساَٙ حاَٚا 

: تعأٌ  يراك  انبصث انعهيٗ يع بعضٓا نصل يشكالل انيرتيع . ٔتعأَٓا يع اندٔنة ٔافراد يحل 
 انيرتيع نرصد انئارد انال ية نهبصث انعهيٗ 

  ـ تالكد اٌ يا َعرفّ : 6
  َعهيّ فيعرفتَا نَصف انعانو تالكد نَا انرٓل بانَصف اٜخر .ٚعتبر قهٚالً بانَسبة نيا ال

: قدٚيا نو ٚكٌ َْاك اختراعال عهيٚة يحل انتٗ ََعو بٓا االٌ يحل ) انطائر  . االَترَل . انخ ( ٔفٗ يحال 
 انيستقبل قد ٚصل انعهياء انٗ اكتشافال الَعرفٓا االٌ 

  ـ نكل يعرفة :7
انتٙ تَطهق يَّ . يٌ انخطأ يقارَة َظرٚة} أَٚشتاٌٚ { بَظرٚة } َٚٔتٌ عهيٚة أطارْا انَظر٘ انفهسفٙ 

 اكتشاف انراذبٚة  كاٌ سببّ سالال فهسفٗ ْٔ ) نياذا تسقط االشٚاء السفل ٔال ترتفع العهٗ ..؟( يحال {.

 ـ تشترك ريٚع فرٔع انيعرفة فٗ اساسٚال انبصث انعهيٗ   :8
 انفرٔع نكٙ تصل  نهقأٌَ انعهيٙ ٔ  تعتيد عهٙ   صٚث تعتيد عهٗ اندنٚل ٔانبرْاٌ فٙ إحبال 

 : عَد تقدٚو كشف عهيٗ ردٚد ال بد يٌ تقدٚو ادنة عهيٚة تيكَا يٌ انتصقق يَّ يحال 
 ـ تتقدو يٌ خالل انصراع بٌٚ ) انقدٚو ٔانصدٚث (ٔ) انصٔاب ٔانخطأ ( 9

 بّ رانٚهٚٔ  : رفع رانٚهٔ َظرٚال ارسطٔ حو احبل انعهياء بعد ذنك صصة يا راءيحال 
 
 
 
 
 

 ـ خصائص انًعرفة انعهًٛة  7  
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  ْٔ انعيهٚة انعقهٚة انتٙ ٚقٔو بٓا انفرد نفٓو انعانو انيصٚطو ٔيا ٚٔاردّ يدٌ يشدكالل ٔقضداٚاو ٔتفسدٚرْا

 ٔاٚراد صهٔل نٓا ٔانٔصٔل انٙ َتائذ ردٚد "
   ٙٚيكٌ استخدايّ فٙ انصٚا  انٚٔيٚة ٔفٙ عالقتَا يع انَدا  ٔانعدانو انيصدٚط   يَظياً تفكٚراً انتفكٚر انعهي

 ألٌ انتفكٚر انعهيٙ ٚقٔو عهٙ عد  يبادئ يحل :
يٌ انيصدال اٌ ٚصددث شدٙء يدٌ ـ  3ادث سبباً .  نكل صـ  2ة فٙ َف  انٔقل .عدو احبال انشٙء َٔقٚضـ 1

 ال شٙء
 : انصرار   سبب تيدد انيعادٌ يحال : ٔرٔد انصركة ْٔ سبب ٔرٔد انصرار                     يحال 

 
 

  ـ ْــــادف :1
ألٌ انعدانو ٚٓددف يدٌ ٔرائدّ دراسدة انظدٔاْر بٓددف انٔصدٔل  هيٙ َشاط يقصدٔد ٔندٚ  تهقائٚداً انتفكٚر انع

 نهقٔاٌَٚ انعاية انتٙ تصكيٓا .
: عهو انَف  ٚددر  سدهٔك االَسداٌ بٓددف يعرفدة انقدٔاٌَٚ انعايدة انتدٗ تصكدو انسدهٔك االَسداَٗ ٔعهدو يحل 

 انفٚ ٚاء ٚٓدف انٗ يعرفة انقٔاٌَٚ انعاية انتٗ تصكو انظٔاْر انطبٚعٚة 
 

 ررل انعهو نّ يطهق انصرٚة فٙ :  ـ انصرٚة :2
 ـ اختٚار انئضٔع ٔانَظرٚة انتٙ ٚبدأ بٓا . 1
 : اختٚار دكتٔر  ٔٚل نَظرٚة ) تقسٚو ان يٌ ( صتٗ تٔصل انٗ َظرٚة )انفٚيتٔحاَٚة (  يحال
 ـ َقد يا ٚراِ و بشرط أٌ ٚقدو االدنة ٔانبراٌْٚ انتٙ ٚٔافق عهٚٓا أعضاء   انرياعة انعهيٚة .2

: رفددع انَظرٚددة انتددٗ قانددل ) اٌ االرع بٚضددأٚة انشددكل ( ٔقددديل ادنددة عهيٚددة اٌ االرع كرٔٚددة يددحال 
 انشكل ٔكاٌ ْذا سببا فٗ اكتشاف االيرٚكتٌٚ 

 

 ٚٓتو ررل انعهو بعيهٚال : ـ انعئيٚة :3
انتصدَٚف ٔانتعيدٚو ٔانتررٚدد .نكدٙ ٚصددل اندٙ قدأٌَ عهيدٙ عدداو ٔإدراك انعالقدال بدٌٚ انشدٔاْد انصسددٚة .بد

قدأٌَ أ  : قدأٌَ تيددد انيعدادٌ ) كدل انيعدادٌ تتيددد بدانصرار  (  يحدل ٚصكو كافة انر ئٚال انيتعهقة بٓدا .
 ) كل غا  اذا  اد انضغط عهّٚ قل صريّ (انغا ال 

 

 أ٘ انبعد عٌ انيعتقدال انذاتٚة ٔانرغبال ٔانيصانش انشخصٚة فٙ ئضٔع بصحة .ـ انئضٔعٚة : 4
 نخدية االَساَٚة ٔتصقٚق سعاد  انبشر: بصث عهيٗ ئرّ يحال 
 : اكتشاف االَسٔنٌٚ نعالد يرع انسكر ْدفّ خدية االَساَٚة عايةيحل 

 انرٚاضٚال نغة انباصث نهتعبٚر عٌ انتقدٚرال انكيٚة فٙ ئضٔع بصحة .تعد ـ كيٙ : 5
ا َٔظرٚاتٓدا يدحال : : استخداو نغة انرٚاضٚال فٗ يختهف انعهٔو ٚعطٚٓدا اندقدة فدٗ انتعبٚدر عدٌ قٔاََٚٓديحال 

 تستخدو انفٚ ٚاء انيعادالل انرٚاضٚة نهتعبٚر عٌ قٔاََٚٓا َٔظرٚاتٓا 
 

 : تعرٚؿ انتفكٛر انعهًٗ  أال

 حاَٛا  : خصائص انتفكٛر انعهًٗ   

 ـ انذرس انثاَٗ ـ انتفكٛر انعهًٗ ٕ    
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  ـ االستيرارٚة :6
انتفكٚر انعهيٙ يستير باستيرار ٔرٔد االَساٌ فانعهياء ٚفكرٌٔ ٔٚبصحٌٔ فٙ عيل تعأَٙ بٓددف االضدافة 

 ٔانتردٚد نيا سبق . 
ظددٔاْر انطبٚعددة ٔانكددٌٔ ٔت ٚددد يددٌ سددٚطر  االَسدداٌ عهددٗ  : تٔصددل انعهيدداء نَظرٚددال عهيٚددة تفسددريددحال 

 انطبٚعة ٔكل يا ٚتٔصل انعهياء انّٚ يٌ َظرٚال ٚضاف نيا سبق .

  ـ إررائٙ :7
انتفكٚر انعهيٙ ال ٚسأل عٌ ياْٚة انشٙء انحابل بل ٚسأل عٌ أٔصافّ ٔصركاتّ انظاْر  انتٙ ٚيكٌ اندتصكو 

 فٙ يالصظاتٓا ٔقٚاسٓا بأدٔال يالئية . 
: ٚستخدو انتفكٚر انعهيٗ يرئعة يٌ االرراءال يحل يالصظة انظاْر  بانصٔا  ٔاالرٓ   حدو اردراء حال ي

 انترارب ٔفرع انفرٔع  حو انتٔصل نقأٌَ عهيٗ ٚفسر انظاْر  يحل : ترربة انبَاء انضٔئٗ 
  
   

  انيالصظة ٔانتررٚب :ـ 1
 ْٙ عيهٚة اَتباِ يَظو ٔيقصٔد نهظاْر  بٓدف اكتشاف اسبابٓا ٔقٔاََٚٓا . :انيالصظة
 فٗ يشاْد  انظاْر  ٔريع يعهٔال عَٓا .  االرٓ   يحل انيٚكرٔسكٔب  : استخداو انصٔا  أيحل 

 ْٔ انيالصظة انيضبٔطة نهظاْر  ئضٔع اندراسة نهتصكو فٗ  كل رٔاَبٓا .  :انتررٚب
 : ترربة انبَاء انضٔئٗ أ ترربة تيدد انيعادٌ يحل 

 ـ انتصَٚف : 2
 ْٔ ٔضع انبٚاَال انيعهٔيال فٙ يرئعال بَاء عهٙ انخصائص انيشتركة  بَٚٓا.

 : يرئعة تصتٖٔ عهٗ يعهٔيال تشترك  فٗ صفال يعَٚة فيحال يحال 

 هٚة انتررٚب.ْٗ استعاَة انعانو باألدٔال ٔاالرٓ    انتٙ تساعدِ فٙ عيـ انقٚا  : 3
 : قٚا  دررة انصرار   أ قٚا  انطٔل أ انٔ ٌيحل 

 تتيحل انيتغٚرال فٙ :ـ تصدٚد انيتغٚرال ٔضبطٓا : 4
 يحل انضٔضاءانيتغٚر انيستقل )انيراد يعرفة دررة تأحٚرِ(.  -
 يحل انتصصٚل اندراسٗ انيتغٚر انتابع )انيراد يعرفة دررة تأحرِ( .  -
 يحل انتٓٔٚة  أ االضاء  انيتغٚرال اندخٚهة )انتٙ ٚيكٌ اٌ تالحر فٙ صدٔث انظاْر ( .   -

 ـ تفسٚر انبٚاَال :5
ْٗ تصَٚف  انبٚاَال انتٗ تو انتٔصل انٚٓا ٔٔضعٓا فٙ يرئعال نهتصقق يٌ صدق  انفرٔع انتٙ 

 ٔضعٓا انعانو.
ٔعة اخرٖ تضو يعهٔيال تتفأل فٚٓا : يرئعة تضو يعهٔيال نٓا صفال يشتركة  نهظاْر  ٔيرييحال 

 انظاْر   ٚاد  أ َقص يحل ) دراسة بٚكٌٔ نظاْر  انصرار  (
 
 
 
 
 
 
 

 حانخا  : يٓارال انتفكٛر انعهًٗ  
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 أ٘ انشعٔر بانصٚر  ٔانترددٔانصارة انٙ انتفكٚر نئارٓة ئقف .:ـ انشعٔر بانيشكهة  1

 االصسا  بخطٔر  انتهٔث ٔاضرارِ عهٗ انبٚئة ٔاالَساٌ : اَقطاع انكٓرباء احَاء انيذاكر   أيحال 

 ٚقٔو انفرد بتَظٚو انخبرال انيتٔفر  ندّٚ نتصدٚد  انيشكهة تصدٚداً دقٚقاً . : ـ تصدٚد انيشكهة2

 : تركٚ  اندراسة ٔانبصث انعهيٗ عهٗ يشكهة يعَٚة بغرع اٚراد صهٔل نٓا ) يشكهة انتهٔث (يحال 

 : انفرٔع(ـ اقتراس انصهٔل )فرع 3

انفرٔع ْٙ افكار يبدئٚة تفسر انصدث أٔ تقتصو انصعٔبة )انيشكهة( ٚقترصٓا انفرع كصهٔل يصتيهة 
 نهيشكهة فٙ ضٔء يا ٚتٔافر ندّٚ يٌ يعهٔيال ٔصقائق ٔأدنة يبدئٚة .

 : يشكهة انتهٔث َقترس صهٔل نٓا يحل) استخداو انطاقة انَظٚفة ـ انتشرٚرـ .....انخ(يحال 

 انفرٔع :ـ اختبار 4

ٚبدأ انفرد بتصهٚل اٜراء ٔاالفكار )انفرٔع( انيتٔافر   ندّٚ نتفسٚر انيشكهة ٔانيقارَة ٔانيفاضهة بَٚٓا 
 نهٔصٔل انٙ انصل انصصٚش أٔ انيالئو نهيشكهة .

 : انتصقق يٌ صصة انفرٔع باستخداو انترارب . أ طرق اخرٖ يحل طرق رٌٔ ستٚٔارل يليحال 

  ئل )انفرع انصصٚش( :ـ اختٚار افضل انبدا 5
يحال ٚعتبر انيكٌٔ االخٚر يٌ يكَٔال انتفكٚر ٔٚتيحل فٙ اختٚار افضل انبدائل نهٔصٔل انٙ صل انيشكهة .

 : اَسب انصهٔل ْٔ انذٖ ٚٔفر انرٓد ٔانٔقل ٔانيال 

 

 
 

اندٔنة انعباسٚة صٚث سرق بعع انهصٔص ياال ٔقع صادث سرقة اٚاو انخهٚفة انيكتفٗ باهلل اصد خهفاء 
كحٚرا حو اختفٔا ٔاراد انخهٚفة اٌ ٚعرف ْالالء انهصٔص ٔٚقبع عهٚٓو . فبدأ يٌ ْذا انئقف انغايع 

 خطٔال انتفكٚر سعٚا ٔراء صهٓا .

 أ ـ يا انطرٚقة انتٗ تو بٓا صل انيشكهة ..؟ 

هة ) انسرقة ( حو تصدٚد انيشكهة ) يعرفة : َطبق خطٔال انتفكٚر انعهيٗ ) انشعٔر بانيشكاالرابة 
انهصٔص رٚدا ٔانتصرٖ عَٓو ( حو اقتراس انصهٔل ) اعالٌ يكافأ  يانٚة نيٌ ٚسهيٓو أ ٚعطٗ يعهٔيال 

 عَٓو ـ انقبع عهٗ اصد اقاربٓو ع ٚ  عهٚٓو ...انخ ( حو اختٚار انصل االفضل

 

 

 رابعا : خطٕال انتفكٛر انعهًٗ   

 تأ يم انًٕقؿ انتانٗ : حادث سرقة
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  ـ االخطاء انيَطقٚة :1

ٚقصد بٓا انتسرع فٙ انٔصٔل انٙ َتائذ يٌ يقديال ٔيعهٔيال غٚر كافٚة عٌ انظاْر  ٔبانتانٙ انٔصٔل 
ٗء َتٚرة َقص : قٔل ارسطٔ ) اٌ االرع يرك  انكٌٔ أ انعانو انطبٚعٗ ( قٔل خاطيحل انٙ َتائذ خطأ.
 انيعهٔيال

 

  ـ انعٔايل االَفعانٚة ٔانٔرداَٚة :2

انيستٔ٘ انيَاسب يٌ انقهق انٙ تقٔٚة انتفكٚر تهعب سيال انشخصٚة دٔراً فٙ انقدر  عهٙ انتفكٚرفٚالد٘ 
 انتفكٚر  ايا  ٚاد  انقهق تالدٖ انٗ تغهٚب األْٔاء ٔانيصانش انذاتٚة ٔانتعصب نَظرٚال بعَٚٓا ٔخهل  فٙ.

: اصد االطباء ٚررٖ عيهٚال طبٚة رراصٚة يخانفة نهقأٌَ ٔانشرع يٌ ارل كسب انيال ٔيصهصتّ يحال 
 انخاصة يحل َقل ٔ رع االعضاء انبشرٚة  .

 

  ـ اَتقاء انيعهٔيال ٔاالستَتارال :3

ٔرٓة َظرِ ٔقد تكٌٔ غٚر دقٚقة ٔٚتراْل  قد ٚيٚل انعانو انٙ اَتقاء بعع انبٚاَال ٔانيعهٔيال انتٙ تالٚد
 انبعع يَٓا ٔانتٙ قد تكٌٔ صصٚصة.  

: اررٖ باصث دراسة عهٗ ظاْر  )  ٔاد انقاصرال ( فاختار يعهٔيال تالٚد ٔرٓة َظرِ ٔال تظٓر يحال 
 انصقٚقة

 

  ـ تقبل انبٚاَال ٔانيعهٔيال دٌٔ َقد  :4

َٔتائرّ ٔيد٘ انيايّ بانرٔاَب انيختهفة  استَتاراتّ قد ٚسهو انعانو بانبٚاَال دٌٔ َقد ْٔذا ٚالحر عهٙ
 نئضٔع دراستّ .

قرٌٔ ( صتٗ احبل رانٚهٚٔ  4: انعهياء بعد ارسطٔ سهئا بَظرٚال ارسطٔ دٌٔ َقد أ يَاقشة نيد  )يحال 
 خطأْا
 
 
 
 
 
 
 

 خايسا : يعٕقات انتفكٛر انعهًٗ   
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ْٔ قدر  انشخص فٙ انتعرف عهٙ االفتراضال ٔاستخالص انَتائذ ٔتفسٚر انبٚاَال ٔاالستدالل ٔتقٔٚو 
 انصرذ انيتعهقة بانقضاٚا ٔانيشكالل انيختهفة بطرٚقة يَطقٚة سهٚية ".

 

 ْٙ قضٚة أ يسهية ئضٔعة نالستدالل بٓا عهٙ غٚرْا.                ـ يٓار  انتعرف عهٗ االفتراضال :1

 عَديا ٚقرر شخص يا باَّ سٔف ٚتخرد فٙ شٓر َّٚٔٚ انقادو يحال فاَّ ٚفترع أٔ  ٚسهو بأَّ يحــال" :
 سٚعٚش صتٙ َّٚٔٚ انقادو ٔاَّ سٚبقٙ فٙ انرايعة صتٙ ذنك انٔقل ٔاَّ سَٚرش فٙ يقرراتّ اندراسٚة

  ٚفترضٌٔ ) اقاية يصطال ) ا ية َقص انيٚاِ ( عَديا ٚقرر بعع انعهياء ئارٓة  :يحال اخر
عيالقة نتصهٚة يٚاِ انبصر ٔانتصٔل انٗ ان راعة بانتَقٚط ٔترشٚد االستٓالك ٔصفر االبار ٔانبصث عٌ 

  انيٚاِ انرٔفٚة ( 

 ـ يٓار  االستَتاد :2

ٔقائع  نٔصظل عهٙ اعتبار صدق ْذِ ْٗ َتٚرة ٚستخهصٓا انشخص يٌ يعهٔيال أ بٚاَال أ 
 انيعهٔيال .

: استَتاد بٚكٌٔ اٌ انصركة سبب ٔرٔد انصرار  اعتيادا عهٗ انيالصظة ٔانيعهٔيال انيتٔفر  احَاء يحال 
 دراسة ظاْر  انصرار   

  ـ يٓار  انتفسٚر :  3

انَتائذ بانيعهٔيال أٔ انبٚاَال أٔ ْٗ قدر  انفرد عهٙ رد انقضٚة انٙ اسبابٓا انصقٚقٚة ٔتصدٚد يدٖ ارتباط 
: انياء ٔضٔء انشي  ٔانتربة تعد اسباب نَئ انَبال يحال    انٔقائع انيعطا  يَطقٚاً عهٙ افتراع صدقٓا.

  

 ـ يٓار  االستدالل : 4

ْٙ انعيهٚة انعقهٚة انتٙ تتو بٔاسطتٓا االَتقال يٌ انيعهٔو انٙ انيرٓٔل أٔ يٌ يقديال انٙ َتائذ ٔتتضيٌ 
: اَتقال انطبٚب يٌ تشخٚص انيرع انٗ يعرفة عالد يحل  ذِ انيٓار  راَباٌ:االستَباط ٔاالستقراء .ْ

 ْذا انيرع 

 

 

 

 ـ تعرٚف انتفكٛر انُاقد  1  

 ـ يٓارال انتفكـٛر انُـاقـد 2  

 ـ اندر  انخانج: انتفكٛر انُاقد ٔاالبداعٗ  3    
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 ْٔ انقدر  عهٙ االَتقال يٌ قضٚة عاية انٙ صاالل خاصة ته و عَٓا.  أ ــ االستَباط :

 : كل انطالب َارصٌٔ يحال 

 اصيد طانب                   

 اذٌ اصيد َارش               

 
  

 ْٔ انقدر  عهٙ االَتقال يٌ صاالل خاصة انٙ قاعد  عايّ تشيهٓا.ب ــ االستقراء :  

 : انصدٚد يعدٌ ٚتيدد بانصرار  يحال 

 انَصا  يعدٌ ٚتيدد بانصرار                   

 اذٌ كل انيعادٌ تتيدد بانصرار        

 ـ يٓار  تقٔٚو انصرذ  :5

انقدر  عهٗ ادراك انرٔاَب انيٓية انتٗ تتصل يباشر  بانيشكهة ٔانصكو عهٗ االراء انيتعهقة بٓا ْٗ 
 ٔتيٚٚ  رٔاَب انقٔ  فٚٓا ٔرٔاَب انضعف .

: عَد يَاقشة قضٚة انتقدو انعهيٗ  ٔاحرِ عهٗ انبٚئة  ٔاالَساٌ َٔضش انرٔاَب االٚرابٚة نهتقدو انعهيٗ يحال 
 عهٗ انبٚئة ٔاالَسأٌاٚضا َٔضش االحار انسهبٚة 

 & صهل انئقف انتانٗ   :

  يٌ االئر انٓاية  انتٗ ٚرب اٌ ٚدركٓا انيربٌٔ رٚدا . يعرفة يا ٚيٚل انّٚ االبَاء يٌ ْٔاٚال ٔيا
 َٚاسبٓو يٌ اعيال ٔيا َٚشدَّٔ فٗ انصٚا  يٌ ايال ٔاْداف ... )) تفسٚرال يقترصة ((

 1رضٌٔ نالصباط انَفسٗ ـ ٚرب تهبٚة كل رغبال االبَاء صتٗ ال ٚتع 
  ـ يراعا  استعدادال االبَاء ضرٔر  تربٔٚة َٔفسٚة ٔصٚاتٚة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صرذ يقترصة ((ْل ٚكفٗ اٌ تصدر اندٔنة تشرٚعال صارية  نصياٚة انبٚئة يٌ انتهٔث (( 

 َعو : الٌ انتشرٚعال انصارية رادع نكل فرد فٗ انيرتيع 

 :الٌ انتشرٚعال انصارية تصادر صق االَساٌ فٗ انتصرفال  

 َعو : الٌ انتشرٚعال انصارية اقٖٔ ٔسائل انضبط 

   ال : الٌ صياٚة انبٚئة يٌ انتهٔث ٚرتبط بيدٖ ٔعٗ انئاطٌَٚ بخطٔر  انيشكهة 
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 ـ انقاعد  انيعرفٚة :1

 ْٗ يا ٚعرفّ انفرد ٔٚعتقدِ ٔانتٙ تيكَّ يٌ يعرفة انتَاقع أ االتساق فٙ انبراٌْٚ ٔانصرذ.  

: عَددد اصددد االفددراد نددٚ  نددّ عالقددة بانطددب  ببٚددع دٔاء يعددٌٚ بصرددة اَددّ ٚشددفٗ يددٌ يددرع انسددكر أ يددحال 
كشدف ايدرِ  انسرطاٌ  ٔذنك يٌ ارل انحراء انسرٚع اعتيادا عهٗ رٓل انَا  ٚتصدٖ نّ طبٚب يشدٓٔر  ٔٚ

 اعتيادا عهٗ يعهٔيال ٔادنة عهيٚة 
 

 ْٙ انيحٚرال انتٙ تالحر عهٙ اصساسَا بانتَاقع أٔ االتساق .   ـ األصداث انخاررٚة :2

: انقٔل باٌ ) ْذا اندٔاء ٚشفٗ تيايا يٌ انسدكر أ انسدرطاٌ ( فٓدذا ٚحٚدر نددَٚا اصسدا  بانتَداقع الٌ يحل 
 انعهو نو ٚتٔصل نعالد َٓائٗ قاطع نيرع انسكر أ انسرطاٌ 

 ْٗ  ٔرٓة َظر انشخص انتٙ تيكَّ يٌ يصأنة تفسٚر االصداث انخاررٚة .:ـ انَظرٚة انشخصٚة 3

َظددر خاصددة بددّ عددٌ طالبددّ بَدداءا عهددٗ اْتيددايٓو ٔسددهٔكٓو ٔدرردداتٓو فددٗ  : انيعهددو ٚكددٌٔ ٔرٓددةيددحال 
 االيتصاَال 

 ـ انشعٔر بانتَاقع : 4

 أٔ عدو االتساق يررد انشعٔر بذنك ٚيحل دافعاً تترتب عهّٚ بقٚة خطٔال انتفكٚر انَاقد .

 : انقٔل باٌ ) انطانب صاضر ٔالصاضر فٗ َف  انٔقل ( ْذا ٚحٚر االصسا  بانتَاقعيحل 

 ـ صل انتَاقع : 5

 انَاقد .. فٚٓا ٚسعٙ انفرد انٙ صل انتَاقع ٔتصقٚق االتساق يٌ خالل اتباع خطٔال انتفكٚر

 : ظاْر   )  ٔاد انقاصرال ( تدفع انفرد انٗ ريع يعهٔيال عَٓا ٔيعرفة اسبابٓا نتقدٚو صهٔل نٓا يحال 

ٚتيتعدٌٔ بفكدر َاقدد فدٗ ظدل االَفردار َصٌ انٚٔو فدٗ صاردة ياسدة اندٗ يدٔاطٌَٚ  صهل انئقف انتانٗ :

 انيعرفٗ ٔحٔر  انيعهٔيال نذنك يٌ انضرٔرٖ االْتياو بتَيٚة انفكر انفهسفٗ يٌ خالل انيَاْذ انتعهٚيٚة .

انيعهٔيال يٌ  ـ االَفرار انيعرفٗ ٔحٔر 2 ٌ يرتيع غٚر يتقدو )  ( ـ َص1((االفتراضال انيقترصة )) 
 ( سيال انعصر )   

 فالسفة ردد نهيرتيع )       ( اَخابـ تَيٚة انتفكٚر انفهسفٗ ٚعَٗ يررد 3

 ـ تَيٚة انتفكٚر انَاقد ضرٔر  فٗ عصر انحٔر  انيعرفٚة )  صٔاب  (4

 

 

 

 

 ـ يكَٕال انتفكـٛر انُـاقـد 3  
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 ـ ريع انيعهٔيال ٔانبٚاَال صٔل انيشكهة نتكٌٔٚ صٔر  كايهة نٓا.1

 ظاْر  ) استخداو انيبٚدال انصشرٚة فٗ ان راعة ( ٔاحرْا عهٗ االَساٌ ٔانبٚئة : ريع يعهٔيال عٌيحال 

 ـ تصهٚل َٔقد اٜراء انيتصهة بانيشكهة بئضٔعٚة تاية نتصدٚد يد٘ صصتٓا بانيشكهة .2

: ) ظداْر  رش انيصاصدٚل ان راعٚدة بانيبٚددال ( َٔضدش االحدار انسدهبٚة نٓدا ٔاضدرارْا ٔااليدراع يحال 
 سببٓا بانتٗ تَتشر 

 ـ انبرَْة عهٙ صصة انصكو انذ٘ تيل انئافقة عهّٚ.3

 : تقدٚو انعهياء ادنة عهيٚة ٔقتراس انصهٔل نيشكهة ) استخداو انيبٚدال فٗ ان راعة(يحال 

 ـ ريع اني ٚد يٌ انيعهٔيال ٔانبٚاَال انضرٔرٚة.4

 دال (: ريع اني ٚد يٌ انيعهٔيال عٌ يشكهة ) رش انيصاصٚل ان راعٚة بانيبٚيحال 
 

  ـ انئقف االٔل : يَاسبال ارتياعٚة  :1  تأيل انئاقف انتانٚة  : 

ٚهرأ بعع انَا  فٗ يَاسباتٓو االرتياعٚة انسار  كاالفراس ٔاعٚاد انيدٚالد اندٗ اسدتخداو يكبدرال انصدٔل 
 (نهتعبٚر عٌ فرصتٓو كيا ٚقٚو انبعع انسرادقال انضخية فٗ انيأتو نهتعبٚر عٌ اص آَو  DJأ ( 

 انٗ اٖ يدٖ تتفق أ تختهف يع ْذِ انسهٔكٚال ؟ دعو رأٚك بانصرذ ؟

  ٔا عاد نطالب انعهو ٔانيرضٗ ....انخ اختهف نيا ٚيحهّ يٌ ضٔضاء ٔقطع طرٚقة 

 ـ انئقف انحاَٗ : االَتخابال :2

ٚقٔو بعع انيرشصٌٚ فٗ االَتخابال انَٚابٚة باستخداو انصٔائط ٔاسٔار انيددار  ٔانيصداَع ..اندخ كٔسدٚهة 
اقتددرس صهددٔال نهصددد يددٌ  ؟دعددو رأٚددك بددانصرذ ؟ نهدعاٚددة .انددٗ اٖ يدددٖ تتفددق أ تختهددف يددع ْددذا انئقددف 

 انظاْر  

 عٌ صضار  انشعباالرابة :اختهف نيا فّٚ يٌ اٚذاء نالخرٌٚ ٔكذنك  صٔر  سٚئة التعبر 

 انصهٔل : ٚقٔو كل يرشش بطباعةبرَايذ عيهّ  ٔتٔ ٚعّ عهٗ االفراد

  :ـ  انئقف انحانث : انيصاصٚل ان راعٚة  3

ٚرش بعع انفالصٌٚ انيصاصٚل ان راعٚة بانيبٚدال نقتل االفال ٔانصشرال انضار  بانيصاصٚل كيا 
 ٚستخدو انبعع يَٓو انئاد انكٚيٚائٚة نت ٚد صرو انحيار 

 انٗ اٖ يدٖ تتفق أ تختهف يع ْذا انئقف ؟..دعو رأٚك بانصرذ ؟  اقترس صهٔال نهصد يٌ انيشكهة 

 هٔث ٚالدٖ انٗ ئل االَساٌ ٔتديٚر انبٚئة انطبٚعٚة انتٗ ٚعٚش فٚٓا االَساٌ: اختهف الٌ ْذا تاالرابة 

 : االعتياد عهٗ ان راعة انسهٚية ٔاستخداو انسياد انبهدٖ ٔاصدار قٔاٌَٚ تررو استخداو انيبٚدالانصهٔل  

        

 ـ خطٕال انتفكٛر انُاقد  4    
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  انئقف انرابع : انباعة انرائهٌٚ:ـ 4 

  اَتشرل فٗ يعظو اَصاء يصر ظاْر  انباعة انرائهٌٚ اياو انيدار  ٔانيصاَع ٔانٓٚئال انصكٔيٚة
ٔانيٚادٌٚ انعاية ٔيٌ انصٔر انيأنٔفة اٌ ترد باعة انخب  ٔانفٔاكّ ٔاالطعية انيختهفة ٚعرضَٔٓا عهٗ 

 ارصفة انشٔارع دٌٔ ٔا ع يٌ ضيٚر يا تفسٚرك نٓذا انئقف .؟ 
 االرابة  َتائذ انيترتبة عهٗ شٚٔع ْذِ انظاْر  فٗ انيرتيع انيصرٖ ؟ يٌ ٔرٓة َظرك يا ان :

صٔر  سئٚة سهبٚة قبٚصة تالدٖ انٗ اغالق انطرق ٔا دصايٓا ٔتعطٚل انيصانش َٔشر االيراع . 
نذنك البد يٌ تٔفٚر يصالل ٔاسٔاق نهباعة انرائهٌٚ بعٚدا عٌ انشٔارع ٔٔضع قٔاٌَٚ صارية تصد يٌ 

 اَتشار انظاْر 

   

 

 االبداع ظاْر  اَساَٚة عاية :

    تشترك فٚٓا كل انيرتيعدال ٔٚسدٓو فٚٓدا كدل انبشدر ٔسداْو عهيداء ٔفالسدفة انعدرب فدٙ يردال االبدداع
يحل ) انرا ٖ ٔابٌ سَٚا ( فٗ يرال انطب ٔ ابٌ انَفٚ  يكتشف اندٔر  اندئٚدة ٔابدٌ خهددٌٔ يالسد  

 عهو االرتياع 
  ٔ ٔانفارابٙ ٔانكَدٖ ٔ ابٌ رشد  فٙ يرال انفهسفة ٔانصسدٌ بدٌ انٓٚدحو فدٙ يردال انفٚ ٚداء ٔانبصدرٚال

: فٔ  انعانو انيصرٖ ) اصيدد  ٔٚدل( ) صداصب َظرٚدة انفيتٔحاَٚدة يحل انخٔار يٗ يالس  عهو انربر 
 ( برائ   َٔبل 

 

 

 ٚغ يبتكر  .اكتشاف عالقال ردٚد  ٔٔضعٓا فٙ ص 
 . تأنٚف أٔ تصٔٚر ردٚد ألشكال قدٚية أٔ يعرٔفة نهريٚع يٌ قبل ذنك 
 .  نذنك نٚ  يٌ انضرٔر٘ أٌ تكٌٔ ريٚع عَاصر انشٙء انًيبدع ردٚد  كل انرد 
 االبداع َشاط عقهٙ يركب ْٔادف تٔرّٓ رغبة  فٙ انبصث عٌ صهٔل نو تكٌ يعرٔفة يٌ قبل 

 رسو انطائر  ٔرَاصٚٓا تشبّ رسو انطائر ٔرَاصّٚ )انطائر  كعيل ابداعٙ (:يحال 

 "ٔيرٔصة انطائر  تشبّ يرٔصة انباخر  انتٙ تقٔو بَف  ٔظٚفة  عاَف االسياك 
 يحال : ) انتهٚفٌٔ انيصئل ( ٚيحل عيل ابداعٗ ٚقٔو بعد  يٓاو يختهفة فٗ اختراع  ٔاصد 
 
     
 
 : ) انتهٚفٌٔ انيصئل ( اختراع ردٚد ٔنّ قٚية يحال    رد  ٔقٚية. اٌ ٚيحل اَتاد انتفكٚر (1)
 تٔنٚد انكٓرباء يٌ انطاقة انشيسٚة: يحال  انتفكٚر انيغاٚر انذ٘ َٚقد االفكار انئرٔد  يسبقا. (2)
 : انَظر نهيخهفال عهٗ آَا حرٔ  ٔنٚسل يشكهة يحل صٚاغة يشكهة يا صٚاغة ردٚد . (3)
 ٔقدر  عانٚة نتصقٚق اير يا . انتفكٚر انذ٘ ٚتضيٌ انٔاقعٚة (4)

بصل ال تيحدل يشدكهة كيدا : تدٔٚر انيخهفال ٔاعداد  اَتارٓدا ٚصقدق عائدد اقتصدادٖ ٔفدرص عيدل فاصديحال 
 كاٌ 

 ـ تعرٚف انتفكٛر االبداعٗ  1

** شرٔط انتفكٛر 

 االبداعٗ  

 حاَٛا : انتفكٛر االبداعٗ    
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 :ـ انتٓٚئة  ٔاالعداد1
 ٚتو فٚٓا تصدٚد ٔفٓو انيشكهة يٌ خالل ريع انبٚاَال ٔانيعهٔيال ٔتصهٚهٓا .   

: انتركٚ  عهٗ يشكهة  يهصة تٔارّ انيرتيع تصتاد انٗ صل . يحال : يشدكهة ) َقدص انيٚداِ ( ) ان ٚداد  يحال 
 انسكاَٚة ( ) عالد يرع انسرطاٌ (

 

  ـ االصتضاٌ :2
ْٙ فتر  اختيار نهيشكهة ئضع انيعانرة نفتدر  يدٌ اند يٌ نكدٙ تتداس نٓدا انفرصدة انتفاعدل يدع ئردٔدال 

 انبَٚة انيعرفٚة فٙ انيخ انبشر٘ 
: طرس انيشكهة فدٗ االعدالو ٔانتعهدٚو  ٔٔضدعٓا ئضدع انتفكٚدر ٔتسدهٚط انضدٔء عهٚٓدا بعدع انٔقدل يحال 

 الكتشاف عالد نهسرطاٌ  القتراس انصهٔل نٓا يحل : اَشاء يرك  بصث عهيٗ

 تَبحق فٚٓا شرار  االبداع نذنك تٔصف بأَٓا يرصهة ٔالد  انفكر  أٔ انصل االبداعٙ .ـ االشــراق :3
 : اختراع انطائر   . أ اختراع انئباٚل . أ اَتاد دٔاء نعالد فٚرٔ  سٗ يحل 

 ٚتو فٚٓا انتصقق يٌ :ـ انتصقـق :  4
 انعَاصر انخاصة بدقة  بانيَتذ االبداعٙ  . & دقة انيَتذ يٌ صٚث تٔافر كافة

& يحل اْيٚة انيَتذ ٔقٚيتّ ٔصٔالً انٙ تقٚٚيّ بيقارَتّ يع غٚرِ يدٌ انيَتردال فدٙ ضدٔء يعداٚٚر ٚعتيددْا 
 : اختبار انئباٚل ٔانتصقق يٌ دقتّ  ٔكفائتّ يحل انشخص َفسّ أ انيرتيع .

 
 
 انطالقة :ـ يٓار  1

ْٗ انقدر  عهٙ استدعاء اكبر عدد ييكٌ يٌ االسترابال انيَاسبة تراِ انيشكهة  خدالل فتدر   يَٚدة يصددد  
 . 

 : تقدٚو اكبر عدد يٌ انصهٔل نيشكهة ان ٚاد  انسكاَٚة فٗ ٔقل يصدد يحل 
 : تقدٚو اكبر عدد يٌ انصهٔل نيشكهة ) َقص انيٚاِ ( فٗ ٔقل يصدد يحل 
 َة :ـ يٓار  انير2ٔ

ْٗ انقدر  عهٙ انتفكٚدر فدٙ بددائل انيشدكهة فانشدخص انيدرٌ ْدٔ اندذ٘ ٚغٚدر يدٌ اترداِ تفكٚدرِ نهتكٚدف يدع 
 انئاقف انردٚد .   

: تقدٚو صهٔل يتَٔعة نيشكهة ان ٚاد  انسكاَٚة تتيحل فٗ  تَظٚو االسدر  ٔانتٔعٚدة فدٗ االعدالو ٔانتٔسدع يحل 
 فٗ تعيٚر انصصراء ٔاَشاء يدٌ سكَٚة ردٚد  

  ـ يٓار  االصانة :3
ْٗ انقدر  عهٙ اَتاد افكار يبتكدر و ٔتعتيدد االصدانة عهدٙ قٚيدة االفكدار ٔرددتٓا ٔكهيدا قهدل درردة شدٚٔع 

 انفكر  ذادل دررة اصانتٓا فاألصانة تعتيد عهٙ قٚية االفكار.
 : اختراع انطائر  أ انئباٚل أ تٔنٚد انكٓرباء يٌ انطاقة انشيسٚة يحل 

  سٚة نهيشكالل  :ـ يٓار  انصسا 4
ْٙ انٔعٙ بٔرٔد يشكالل أٔ صارال أٔ ئاقف أٔ عَاصر ضعف بانبٚئة ٔٚعَدٙ ذندك أٌ بعدع االفدراد  

 أسرع يٌ غٚرْو فٙ يالصظة انيشكهة ٔانتصقق يٌ ٔرٔدْا فٙ انئقف .
 : تصدٚد أرّ انقصٔر فٗ خديال تَظٚو االسر  ٔتٔقع يخاطر  ٚاد  يعدل انَئ انسكاَٗ يحل 

ـ يراصم انتفكٛر 2    

 االبداعٗ  

ـ يٓارال  انتفكٛر 3    

 االبداعٗ  
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 ))يٓار  انطالقة((  ـ تقترس انعدٚد يٌ انصهٔل فٗ يد   يَٚة يصدد   نصل يشكهة َقص انيٚاِ ْٔذا ٚيحل1

))يٓدار  انيرَٔدة     ـ عَديا تتَٔع ْذِ انصهٔل  يحل )صفر االبار  ٔتصهٚة يٚاِ انبصر ...انخ ( فٓدذا ٚيحدل 2
)) 

 ))يٓار  االصانة ((    انصهٔل انتٙ ٚتو انتٔصل انٚٓا ردٚد  ٔغٚر عادٚة فٓذا ٚيحل ـ3

 ))انصساسٚة نهيشكالل((  ـ تٔقع انيخاطر  انيترتبة عهٙ يشكهة َقص انيٚاِ  فاٌ ْذا ٚيحل 4

 :صهل انئقف انتانٗ : انٔصٚة  

فٚٓا اٌ ٚأخذ ٔندِ َصف انريال ريال صٚث كتب ٔصٚتة ٚطهب  17تٔفٗ ررل ٔنّ أالد حالحة ٔقد ترك 
 كٚف ٚتو تٔ ٚع انيٚراث يع تَفٚذ انٔصٚة ٔٚأخذ انحاَٗ حهث انريال ٔٚأخذ انحانث تسع انريال ....

 

 

نهيبدددعٌٚ دٔر كبٚددر فددٙ َٓضددة االيددو ٔتقدددو انيرتيعددال الختراعدداتٓو ٔاكتشددافاتٓو انيتعدددد  فددٙ يختهددف 
ل  ) تكَٔنٔرٚدا انيعهٔيدال ٔاالتصداالل ٔتكَٔنٔرٚدا انفضداء ٔانَٓدسدة انٔراحٚدة ٔتكَٔنٔرٚدا انطاقدة يراال

انيتردد  ٔانتكَٔنٔرٚا انطبٚة ٔانعالرٚدة ٔتكَٔنٔرٚدا تددٔٚر انَفاٚدال ..اندخ (  ٔيدٌ اْدو انعهيداء انيصدرٌٚٚ 
 انذٌٚ اسٓئا فٙ احراء ْذِ االختراعال ٔاالكتشافال.

 يٌ أْو انعهياء انيصرٌٚٚ  انذٌٚ اسٓئا فٗ يرال االبداع ٔاالختراع 

 :اندكتٔر أصيد  ٔٚل
 استخدو كايٚرال فائقة انسرعة نيالصظة انتفاعالل انكٚيٚائٚة بسرعة انفٚيتٔ حاَٚة .

 يكتشف عالد انسرطاٌ بر ئٚال انذْب .:اندكتٔر يصطفٙ انسٚد

 
 :& صهل انئقف انتانٗ : انحرٔ  انبشرٚة 

انيرتيع انيصرٖ تالرقّ انيشكهة انسكاَٚة ٔانسالال االٌ ْٔ : كٚف َصٔل ْذا انكو انذٖ ٚستٓهك اكحر ييا  
َٚتذ انٗ كٚف َٚتذ اكحر ييا ٚستٓهك . اٌ اصد اْو انسبل انٗ ذنك اٌ َصٚل عيهٚة انتعهٚو يٌ عيهٚة اٚداع 

 ذكر يبرراتك انٗ عيهٚة ابداع  ( انٗ اٖ يدٖ تتفق أ تختهف يع  ْذا انرأٖ .؟ ا
ب ـ اذا كَل تتفق يع ذنك ضع تصٔرا نخطة عيهٚة نرعل انعيهٚة انتعهٚيٚة تتصٔل يٌ االٚداع انٗ تَيٚة 

 االبداع ندٖ انطالب ؟    

: اتفق البد يٌ تطٔٚر انتعهٚو ٔتَيٚة االبداع ندٖ انطالب عٌ طرٚق االْتياو بانتفكٚر انعهيٗ االرابة 
يٓارال انطالب ٔتَيٚة ئاْبٓو ٔقدراتٓو ٔتدرٚبٓو عهٗ االبداع  ٔاالبداعٗ ندٖ انطالب ٔتَٚيٚة

 ٔاالختراع ٔاالبتكار ٔرصد يٚ اَٚة يَاسبة نهتعهٚو ٔاالْتياو بانيعهو 

 

 

 يخال اخر عهٗ يٓارال انتفكٛر االبداعٗ)َقص انًٛاِ(  

 ـ دٔر انًبدعٍٛ فٗ َٓضة انًزتًعال  4 
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 بهةــــــــــــــــــــــأس

 نهصؾ اٞٔل انثأَ٘ 
 يادة يبادئ انتفكٚر انعهيٙ

 (ترو ثاَٙ)
 

 و ٕٕٔٓ –و ٕٕٓٓ
 
 )صدقة خارٚة(
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 (كارل ساخاٌ) . انعهو عبارة عٌ طرٚقة نهتفكٚر أكثر يٌ كَّٔ قانباً خايداً نهيعرـة  -ٔ

 تشٚر انيقٔنة انسابقة انٗ:

 يَٓح انعهو -ئضٔع انعهو                                   ب -أ

 ْدؾ انعهو  -انَتابح انتطبٚقة نهعهو                               د -ج

 

 .. انٓدؾ انَٓابٙ نهحٚاة ْٔ انفعل ٔ نٚس انعهو ، ـانعهو بال عيل ال ٚسأ٘ شٚباً  -ٕ

 -تشٚر انيقٔنة انسابقة عٌ :

 ْدؾ انعهو -يٓاو رخل انعهو                                        ب - أ
 انيعَٗ االصطالحٗ نهعهو  -ئضٔع انعهو                                     د -ج

  -: تعبر انيقٔنة انسابقة عٌ (.....تٔياس ْكسهًٗ )َعيل. َٗحٌ َتعهو نكً  -ٖ

 ْدؾ انعهو -يٓاو رخل انعهو                                        ب - أ
 انيعَٗ االصطالحٗ نهعهو  -ئضٔع انعهو                                     د -ج                      

ٌَٚة ٔصالٌحٚة عاية -كارل ٚاسبرز: -ٗ  .انعهو ْٔ انيعرـة انيٌَٓخٚة انتٗ ٌٚكٌٔ نيضئَٓا قٔة برْا

 -: تعبر انيقٔنة انسابقة عٌ

 ْدؾ انعهو -ب                       يٓاو رخل انعهو                  -أ                         

 انيعَٗ االصطالحٗ نهعهو  -ئضٔع انعهو                                     د -ج                    

انيٓو ـٙ انعهو نٚس أٌ تحصل عهٗ حقابق خدٚدة ، بل أٌ تكتشؾ طرق خدٚدة نهتفكٚر ـٙ ْرِ انحقابق .  -٘

 ٔنٚاو براج

 -انيقٔنة انسابقة عٌ : تعبر            

 ْدؾ انعهو -ئضٔع انعهو                       ب - أ
 انيعَٗ االصطالحٗ نهعهو -يَٓح انعهو                                د -ج                                    

ء بٔٚـل ٔ طـبق انيـرْـب )رٔبرت بٔٚل ( كـاَت انخـٚيـٚاء تعـيل عـهٗ انسـحـر ٔ انطـقٔس انرٔحـاَٚة، ـخـا -ٙ
 انعـهيٙ ٞٔل يرة عـهٚٓـا يـؤسـساً برنك عـهو انكـٚيـٚاء انحـدٚث

 -: تعبر انيقٔنة انسابقة عٌ

 ْدؾ انعهو -يٓاو رخل انعهو                                        ب -أ                         

 انيعَٗ االصطالحٗ نهعهو  -ئضٔع انعهو                                     د -ج                              

 حكية صَٚٚة . االَساٌ انر٘ ال ٚتعهو ، شأَّ شأٌ اٞرض انخرداء انتٙ ال تَبت شٚبا -7

 -تعبر انيقٔنة انسابقة عٌ ضرٔرة ٔخٔد :                     

 ْدؾ نهعهو -ب                   ئضٔع نهعهو              - أ
 انيعَٗ االصطالحٗ نهعهو -يَٓح نهعهو                                د -ج                                    

 انئضٔع االٔل 

 يعَٗ انعهو ٔأخالقٚات انعانو  

 انباب انثاَٙ : يبادئ انتفكٚر انعهيٙ
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 انحسٌ بٌ عهٗ قال: انعهو أكثر يٌ أٌ ٚحصٗ-8
 -: تعبر انيقٔنة انسابقة عٌ

 ْدؾ انعهو -ب                         يٓاو رخل انعهو                -أ                         

 انيعَٗ االصطالحٗ نهعهو  -ئضٔع انعهو                                     د -ج                       

 انتفٔق ـٙ يخال انعهو ٔانتكَٔنٔخٚا ٚعزز شعٔر انفخر بانٔطٌ. احيد زٔٚل : -9

 -تعبر انيقٔنة انسابقة عٌ:

 انيَٓح  -انئضٔع                                      ب -أ

 انؽاٚة -انَتابح انتطبٚقٚة                                     د -ج

ٌٌٚ أحداث ٚبدٔ ـٗ ظاْرْا أَٓا يَفصهةَٚؾ يا انعهو ؟؟؟ أَّ قبل كل شٗء تص -بٔاَكارٖ: -ٓٔ ٌٚقة ـٗ انربط ب ٔطر  
يٌ صهة انقرابة انطٌبٌٚعٚة ٔانخفٌٚة انتٗ تربط ٌبَٚٓاعٌ بعضٓا انبعض عهٗ انرؼو   . 

 ٚعد رنك يٌ :
 انٔصؾ -انتَبؤ                            ب-أ 

 انتحكو -انتفسٚر                            د-ج

  
انعهو ْٔ َظاو يٌ انعالقات -بٔاَكارٖ: - ٔٔ   
عد رنك يٌ:ٚ  

 انٔصؾ -انتَبؤ                            ب-أ

 انتحكو -انتفسٚر                            د-ج

 
 الـٔزّٚ يكتشؾ ؼاز االٔكسخٌٚ : قاو بتخيع انعَاصر انيختهفّ انيعرٔـّ ـٙ رانك انٔقت ـٙ قابية ٔاحد -ٕٔ

 ٚعد رنك يٌ ..................
 انٔصؾ -انتَبؤ                            ب-أ

 انتحكو -د         انتفسٚر                   -ج

 خٌٔ َٚٔالَدز : رتب انعَاصر تصاعدٚاً ٔـق انكتل انررٚة -ٖٔ
 ٚعد رنك يٌ ..................

 انٔصؾ -انتَبؤ                            ب-أ

 انتحكو -انتفسٚر                            د-ج

 
 انعَاصرنٔثر ياٚر : اثبت ٔخٔد عالقّ بٌٚ انكتل انررٚة ٔخٔاص  -ٗٔ

 ٚعد رنك يٌ ..................
 انٔصؾ -انتَبؤ                            ب-أ

 انتحكو -انتفسٚر                            د-ج

 
 تَبأ بٔخٔد عَاصر ؼٚر يكتشفة ٔحدد خٔاصٓا . -دٚيتر٘ يَدنٚؾ :  -٘ٔ

 ٚعد رنك يٌ ..................
 انٔصؾ -ب     انتَبؤ                       -أ

 انتحكو -انتفسٚر                            د-ج

 
 َْر٘ ئزنٙ : رتب انعَاصر تصاعدٚا ٔـق ) انعدد انرر٘ ( -ٙٔ

 ٚعد رنك يٌ ..................
 انٔصؾ -انتَبؤ                            ب-أ
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 انتحكو -انتفسٚر                            د-ج

 النكترَٔات تدٔر ـٙ يسارات دابرّٚ داخل انررِ بٔر : قال ا -7ٔ
 ٚعد رنك يٌ ..................

 انٔصؾ -انتَبؤ                            ب-أ

 انتحكو -انتفسٚر                            د-ج

 سياْاانبرت اَٚشتاٌٚ : ٔضح اٌ طاقّ انضٔء تعتيد عهٗ ترددِ ٔ انضٔء عبارة عٌ حزية يٌ انخسٚيات  -8ٔ
 ) انفٔتَٔات ( ٚعد رنك يٌ ..................

 
 انٔصؾ -انتَبؤ                            ب-أ

 انتحكو -انتفسٚر                            د-ج

 أََا َبَٗ انعهو بانٔقابع يثهيا َبَٗ انيَزل بانحخارة -بٔاَكارٖ: -9ٔ
عد رنك يٌ:ٚ  
 

 انٔصؾ -ب    انتَبؤ                        -أ 

 انتحكو -انتفسٚر                            د-ج

كاٌ ثابت بٌ قرة طٌبٚبا ياْرا تٔنٗ رباسة يستشفٗ انعضدٖ ـٗ بؽداد َْٔاك قصة طٌرٚفة ترٖٔ عٌ براعتّ ـٗ -ٕٓ   
ٚأكهٓا  ٌٔ ٌَٚٗء  ، ـأدرك أَّ ٌسٚصابانطب ،ٌحٚث الحظ أٌ أحد انخزاٌرٌٚ انٌرٌٚ ٌٚيربٓو ٌٚرش انيهح عهٗ قطع يٌ انكبد ان  

 بيرض يٌعٌٚ بال شك ٔأعد نّ دٔاء كاٌ ٌٚحيهّ يعّ دابيا ٔـٗ ٌٚٔو سقط انخزار ٔأـاقّ ٔأسعفّ باندٔاء ، ـشاع ـٗ
ٌٚتا!!!! ٔبهػ انخبر انخهٌٚفة ـاستدعٗ ثابت انرٖ أٔضح نّ يا حدث ٌٚا ي  . انبهدة أٌ ثابت أح

عد رنك يٌ:ٚ  
 

 انٔصؾ -ب   انتَبؤ                         -أ 

 انتحكو -انتفسٚر                            د-ج

صفات يختهفّ: ) نٌٔ انبرٔر ، نٌٔ انزْرة ،  7يَدل : حل نؽز انٔراثّ عَد دراستّ نَبتة انبازالء حٚث اَّ درس  -ٕٔ
 نٌٔ انقرٌ شكل انبررة أ يهيسٓا ، طٔل انساق ، ئقع انزْرِ (

 ٚعد رنك يٌ :

 انٔصؾ -ب                  انتَبؤ          -أ

 انتحكو -انتفسٚر                            د-ج

 
ٚقٔل كهٔد بٚرَارد: "البد نعهو انخٚٔنٔخٚا أٌ ٚأخر انيَٓح انتخرٚبٙ يٌ انعهٔو انفٚزٚابٚة ٔنكٌ يع  -ٕٕ

 ................ ـٗ ضٔء رنك ٚحتل عهو انفٚزٚاء ـٗ سهو تدرج انعهٔو انيرتبة االحتفاظ بحٔادثّ انخاصة

 االٔنٗ -انخايسة                           ب - أ
 انثاَٚة . -انرابعة                            د -ج

تستطٚع انكشؾ عٌ انحيل انيبكر بدٌٔ يخاطر استخداو  –ٔحدات انئخات ـٔق انصٔتٚة  –اراكاَت االخٓزة  -ٖٕ

 االشعة انعادٚة 

 ٚعد رنك يٌ :

 انٔصؾ -ب                  انتَبؤ          -أ

 انتحكو -انتفسٚر                            د-ج

 يٌ نو َٚفعّ انعهو نو ٚأيٌ ضرر انخٓل   أرسطٔ: -ٕٗ

 تعبر انيقٔنة عٌ :

 ْدؾ انعهو  -خٔاَب انعهو                                 ب  - أ
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 رخل انعهويٓاو  -ئضٔع انعهو                                 د  -ج

 

 تٔرشٚهٙ: أل يٌ اثبت ٔخٔد ضؽط انٓٔاء ٔصيو خٓاز انبارٔيتر انر٘ استعيهّ ـٙ قٚاس انضؽط انخٔ٘. -ٕ٘
 ٚعد رنك يٌ :

 انٔصؾ -انتَبؤ                            ب-أ

 انتحكو -انتفسٚر                            د-ج

 

(ٔاستحق عهٗ ْرا DNAتيكٌ ٔاطسٌٔ ٔكرٚك يٌ تحدٚد ٔتعرٚؾ انشكل انٓٚكهٗ نهحايض انَٖٔٔ دٖ إٌ إّٚ)  -ٕٙ
 ة عهيٚة عانيٚة ـٗ انعصر انحدٚث ْٔٗ خابزة َٔبل ـٗ انكٚيٚاء.زاالكتشاؾ أرـع خاب

 ٚعد رنك يٌ :

 انٔصؾ -انتَبؤ                            ب-أ

 انتحكو -د        انتفسٚر                    -ج

 ؼاٚة انعهو انخٚر.    أـالطٌٔ : -7ٕ

 تعبر انيقٔنة عٌ :

 ْدؾ انعهو  -خٔاَب انعهو                                 ب  - أ
 يٓاو رخل انعهو -ئضٔع انعهو                                 د  -ج

أَا إَساٌ صرٚح.. ٔنٚس نٙ طئح سٚاسٙ، كيا أََٙ أكدت يراراً أََٙ أرٚد أٌ أخدو يصر ـٙ » احيد زٔٚل: -8ٕ

 «.يخال انعهو ٔأئت ٔأَا عانو

 تعبر انيقٔنة عٌ :

 ْدؾ انعهو  -خٔاَب انعهو                                 ب  - أ
 انعهو يٓاو رخل -ئضٔع انعهو                                 د  -ج      

 عَديا ٚيتها كٔب انياء ال ٚستطٚع تحيل قطرة ٔاحدة زابدة. -9ٕ

 -ٚدل رنك عهٗ : 

 انتفسٚر -انٔصؾ                               ب - أ
 انكشؾ -انتَبؤ                                   د - ج

 إٌ ا٠قداو عهٗ حل أ٘ يشكهة ٚخب أٌ ٚسبق بتٔصٚؾ خٚد أٔ يقبٔل نٓا -ٖٓ

 -عهٗ :ٚدل رنك 

 انتفسٚر -انٔصؾ                               ب - ب
 انكشؾ -انتَبؤ                                   د - ح

 دابيا َْاك طٌرٚقة ٠َخاز انشٗء بشكل أـضل ............خدْا ...تٔياس أٌدٚسٌٔ -ٖٔ

 -ٚدل رنك عهٗ :

 انتفسٚر -انٔصؾ                               ب - أ
 انكشؾ -د                              انتَبؤ      - خ

 أثر انحرارة عهٗ انيعادٌ يٌ  .................. ٚعد  -ٕٖ

 

 انتفسٚر -انٔصؾ                               ب - أ
 انكشؾ -انتَبؤ                                   د - د

 بٔٚل: ٔصؾ ٔخٔد عالقّ عكسّٚ بٌٚ حخو انؽاز ٔضؽطّ. -ٖٖ
 :ٚعد رنك يٌ 

 ٔتفسٚر انٔصؾ -ب    انتَبؤ                          -أ

 انتحكو -د                            ٔانتَبؤانتفسٚر-ج
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 ـ  ٚعتبر أثر انرـاق عهٗ سهٔك اٞطفال يٌ..................ٖٗ

 

 انتفسٚر -انٔصؾ                               ب-أ

 انكشؾ -د        انتَبؤ                           -ج

 
 ئنَٚا ٔ رٔالَد  : درسٔا اسباب تكٌٔ ثقب االٔزٌٔ -ٖ٘

 ٚعد رنك يٌ :

 انٔصؾ -انتَبؤ                            ب-أ

 انتحكو -انتفسٚر                            د-ج

 خانٚهٔ : ٔضح اٌ خيٚع انئاد انتٙ تسقط سقٔطا حراً نٓا َفس انتسارع -ٖٙ
 ٚعد رنك يٌ :

 انٔصؾ -انتَبؤ                            ب-أ

 انتحكو -انتفسٚر                            د-ج

ٌٓٚثو ظٔاْر عٌدٚدة يثل قٔس قزح ٔانخسٔؾ ٔانكسٔؾ ٔؼٚرْا ٔٔضع خدأل دقٌٚقة -7ٖ  ـسر ابٌ ان

ٌَٚرا ٔنكَّ ٌٚعكس ضٔء انشيس َحٔ االرض . ٌٚس ي  نالَكسار انفهكٗ ٔقال أٌ انقير ن

 ٚعد رنك يٌ ...............

 

 انتفسٚرٔتَبؤ -انٔصؾ ٔتفسٚر                              ب-أ

 انكشؾ -انتَبؤ                                   د-ج

 ٚعد ابٌ ٌسَٚا أٔل يٌ شخص يرض داء انفٌٚل ٔأكتشؾ  بعٔضة انفالٌرٚا انيسببة نّ -8ٖ

 ٚعد رنك يٌ ...............

 انتفسٚر -ب                            انٔصؾ   -أ

 انكشؾ -انتَبؤ                                   د-ج

 عَد ـحص تركٚب انياء ٔخد أَٓا تتركب يٌ ررتٌٚ أٔكسخٌٚ ٔررة ْٚدرٔخٌٚ ٚعد رنك ......... -9ٖ

 انتفسٚر -انٔصؾ                               ب-أ

 انكشؾ -د               انتَبؤ                    -ج

أرسل نٚبَتز انٗ ايبراطٔر انياَٚا رسانة ٚهح ـٚٓا عهٗ احتالل يصر ، الَٓا ستكٌٔ ـٗ انيستقبل أرضا بانؽة -ٓٗ

 اْٞيٚة نئقعٓا انييتاز كيهتقٗ طرق بٌٚ انشرق ٔانؽرب

 ٚعد رنك يٌ :    

 انتفسٚر -انٔصؾ                               ب-أ

 انتحكو -د                                انتَبؤ   -ج

 :ـٙ انطب ٚخب عهَٚا أٌ َعرؾ أسباب انيرض ٔانصحة.ابٌ سَٚاٚقٔل  -ٔٗ

 تشٚر انيقٔنة انٗ :    

 انتفسٚر -انٔصؾ                               ب-أ

 انتحكو -انتَبؤ                                   د-ج

 يٌ اكتشؾ يسببات انيرض ٔ كتب ٔصفّ نيرض انُخدر٘ ٔانحصبّ.ابٔ بكر انراز٘ : أل  -ٕٗ
 ٚعد رنك يٌ :

 ٔتفسٚر انٔصؾ -ب         انتَبؤ                      -أ
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 انتحكو -د                               ٔتَبؤانتفسٚر-ج                                

 

 دقٚقاً ـٙ كتابّ ) انيؽَٙ ـٙ االدٔٚة انيفردِ ( ـٙ انعقاقٚر .ابٌ انبٚطار : ٔصؾ انَبات ٔصفاً ظاْرٚاً -ٖٗ
 ٚعد رنك يٌ :

 انٔصؾ  -انتَبؤ                            ب-أ

 انتحكو -انتفسٚر                            د-ج

ر َظاو تصَٚؾ نهيخهٔقات انحّٚ قسو ـّٚ ْرِ انيخهٔقات انٗ ) حٚٔاَات َٔباتات ( -ٗٗ ّٔ  ارسطٔ : ط
 صَفٓا تبعاً نبٚبتٓا . -ٔخٔد اندو االحير أ عديّ ب-انحٚٔاَات صَفٓا َسبًة إنٗ: أ -ٔ
 حخيٓا ٔتركٚبٓا إنٗ ) شخٚرات ، اشخار ، اعشاب ( -انَباتات صَفٓا َسبًة إنٗ : أ -ٕ

 ٚعد رنك يٌ :

 انٔصؾ -انتَبؤ                            ب-أ

 انتحكو -دانتفسٚر                            -ج

أٔل يٌ أٔخد خدأل ـهكٚة نٓا يستٖٔ كبٚر يٌ اْٞيٚة ٔيٌ ا٠تقاٌ ٔ اندقة ، ٔٚعتبر انبتاَٙ أعظو ـهكٙ ،  -٘ٗ
 ٚستعيل ـٚٓا عهو انيثهثات انحدٚث حَٚراك بشكل ٔاضح 

 ٚعد رنك يٌ :

 نتصَٚؾ ا -انتَبؤ                            ب-أ

 انتحكو -د     انتفسٚر                       -ج

 
اعتيد عهٗ دراسّ انشكل ٔانسهٔك نهيخهٔق  ٔكارنٔس نَٚٚٔس : ٔسع َظاو ارسطٔ انٗ َظاو رسيٙ نهتصَٚؾ  -ٙٗ

 اعتيد انتسيّٚ انثَابّٚ.ٔانحٙ . 
 

 ٚعد رنك يٌ :

 انٔصؾ -انتَبؤ                            ب-أ

 انتحكو -انتفسٚر                            د-ج

 ابٌ سَٚا : صَؾ تراكٚب انَباتات االساسٚة إنٗ ) خرٔر ، ساق ، أراق ، ازْار ، ثيار ( -7ٗ
 ٚعد رنك يٌ :

 انٔصؾ -انتَبؤ                            ب-أ

 انتحكو -انتفسٚر                            د-ج

 كٔبرَٚكس : قال بأٌ انكٔاكب ٔاٞرض تدٔر حٔل انشيس -8ٗ
 ٚعد رنك يٌ :

 انٔصؾ -نتَبؤ                            با-أ

 انتحكو -انتفسٚر                            د-ج

 
 شارل: ٔصؾ ٔخٔد عالقة طردٚة بٌٚ حخو انؽاز ٔدرخة حرارتّ . -9ٗ

 ٚعد رنك يٌ :

 انٔصؾ -انتَبؤ                            ب-أ

 انتحكو -انتفسٚر                            د-ج

 
 خا٘ نٔساك: ٔصؾ ٔخٔد عالقة طردٚة بٌٚ ضؽط انؽاز ٔدرخة حرارتّ .  -ٓ٘

 ٚعد رنك يٌ :

 انٔصؾ -انتَبؤ                            ب-أ
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 انتحكو -انتفسٚر                            د-ج

 

 
 بٔاٌ كار٘: "َستطٚع أٌ َسأل انطبٚعة دابيا نكٌ ال تخٚب بل َخٚب َحٌ بدنٓا." -ٔ٘

 انعبارة انٗ احدٖ يٓاو رخل انعهوتشٚر 

 انتفسٚر -انٔصؾ                               ب-أ

 انتحكو -انتَبؤ                                   د-ج

ّٚة، كيا ساْو أرسطٔ بعهو انتصَٚؾ  -ٕ٘ ّٙ نهكابَات انحٚة، ٔأظٓر يٚٔنّ نهفهسفة انطبٚع اْتو أرسطٔ بانّتارٚخ انطبٚع
 نهكابَات انحٚة، ٔدراسة عهو انحٚٔاٌ ٔانَبات. 

 تشٚر انعبارة انٗ احدٖ يٓاو رخل انعهو

 انتفسٚر -انٔصؾ                               ب-أ

 انتحكو -د                       انتَبؤ            -ج

 
 

 دٚدرٔ: "حٔاسَا خسرَا َحٔ اٞشٚاء."تشٚر انعبارة انٗ انٗ انيٓية االٔنٗ نرخل انعهو - -ٖ٘

 انتفسٚر -انٔصؾ                               ب-أ

 انتحكو -انتَبؤ                                   د-ج

 انكٌٔ ال ٚيكٌ أٌ تكٌٔ ٔاضحة بدٌٔ انرٚاضٚات.ـراَسٚس بٚكٌٔ: "إٌ ئخٔدات  -ٗ٘

 "تشٚر انعبارة انٗ احدٖ انصفات انتٗ ٚيتهكٓا رخل انعهو أال ْٔٗ ...............      

 انرٔح انَقدٚة -االياَة انعهيٚة                      ب-أ

 اندقة . -د      انخٚال                          -ج                                       

ال ٚعتيد احتراو انَاس نهفرد عهٗ َٔع عيهّ انرٖ ٚقٔو بّ ٔنكٌ عهٗ انكٚفٚة انتٗ ٚؤدٖ بٓا عيهّ ٔعهٗ سهٔكّ  -٘٘

 ـٗ انعيل .

 :"تشٚر انعبارة انٗ       

 انرٔح انَقدٚة -االياَة انعهيٚة                      ب-أ

 اندقة . -انخٚال                               د -ج                                       

ٌّٚ انعانو كبهر ـٗ أبحاثّ عٌ  -ٙ٘ ٌٓٚثو ـٗ انبصٌرٚات كاَت االساس انرٖ أعتيدعه أعتبر انفرٌَسٌٚٔ بأٌ كتب ابٌ ان

ٚهة . انضٔء ٔخاصة ـٌٚيا ٌٚتعهق باَكسار انضٔء ـٗ انخٔ ٔقد ظهت كتبّ ٌٔ  يرخعا ٌَٚٓل يَّ عهياء أٔرٔبا قرَٔا ط

ٚعد رنك َٔع يٌ ..............." ٌٌ 

 اندقة -االياَة انعهيٚة                           ب-أ

 انرٔح انَقدٚة -انخٚال                             د -ج

 

ٌٓٚر انرٖ عيل يعّ ْٔٔ  -7٘ ٌٚر نهفهكٗ انش  انتٗ براِ. ٔاستعاٌ كبهر بيالحظات أستارِ براٌِتٚكٔ ٌٚدٌٚ انعانو كبهر بانكث

 سخهٓا خالل عشٌرٌٚ عاو .

ٚعد رنك َٔع يٌ ..............." ٌٌ 

 اندقة -االياَة انعهيٚة                            ب-أ

 انرٔح انَقدٚة -انخٚال                             د -ج

ٌٓٚثو أََا َرٖ عٌ  -8٘  طٌرق أشعة ترسهٓا انٌعٌٚ ْٔٔ أعتقاد خاطٗء أرساِ بطهٌٚئس ٔأخركاٌ االعتقاد قبل ابٌ ان

ٌٓٚثو ٔقال أٌ انرٌؤٚة تتو يٌ خالل أشعة تبثٓا االخساو  بٓرا انرأٖ كل يٌ خاء بعد بطهٌٚئس انٗ أٌ صححّ ابٌ ان
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 انيربٌبة باتخاِ ٌعٌٚ انيبصر

 ٚعد رنك َٔع يٌ ...............

 اندقة -ب                                 االياَة انعهيٚة              -أ

 انرٔح انَقدٚة -د                 انخٚال                                  -ج

 تٔياس إدٚسٌٔ ) يخترع ٔرخل أعيال أيرٚكٙ ( -أَا ـخٔر بحقٚقة أََٙ نو أخترع سالحاً ٚقتل.  -9٘

 تعبر انيقٔنة انسابقة عٌ :

 اندقة -ب                                          االياَة انعهيٚة     -أ

 انرٔح انَقدٚة -انخٚال                                         د -ج

عهّو ابَك أٌ ٚقبهك عهٗ رأسك ال عهٗ ٚدك حتٗ ٚتعهو انشئخ ٔانعزة بدالً يٌ أٌ ٚتعهو االَحَاء     ابٌ رشد :  -ٓٙ

 ٔا٠رالل.

 عٌ : تعبر انيقٔنة انسابقة

 اندقة -االياَة انعهيٚة                                               ب-أ

 انرٔح انَقدٚة -انخٚال                                         د -ج

أبٔ عهٙ انحسٌٚ بٌ عبد هللا بٌ سَٚا، اشتٓر بانشٚخ انربٚس، ُٔعِرَؾ بانيعهو انثانث بعد أرسطٔ ٔانفارابٙ ، ٔقد  -ٔٙ
ِ انيستشرق سارتٌٔ يٌ أعظو عهياء ا٠سالو ٔانعانو.  َعدَّ

 تعبر انيقٔنة انسابقة عٌ :

 اندقة -االياَة انعهيٚة                                               ب-أ

 انرٔح انَقدٚة -انخٚال                                         د -ج

 إسحاق َٚٔتٌ-ؼٚر٘ ـََٟٙ ٔقفت عهٗ أكتاؾ عدد كبٚر يٌ انعيانقة   إرا كَت قد استطعت أٌ أرٖ أبعد يٌ -ٕٙ

 تعبر انيقٔنة انسابقة عٌ :

 اندقة -االياَة انعهيٚة                                               ب-أ

 انرٔح انَقدٚة -انخٚال                                         د -ج

اِح  أبٔ انٔنٚد يحيد بٌ أحيد -ٖٙ ُْٚعَتَبُر يٌ أعظو ُشرَّ بٌ رشد انقرطبٙ اَٞدنسٙ، يٌ أعظو انفالسفة ـٙ اَٞدنس، ٔ
َّٚز بٌٚ تعانٚو أرسطٔ ٔأـالطٌٔ، حتٗ إَّ نو ٚرتِض كثًٚرا  ـهسفة أرسطٔ، حتٗ إَّ ُعِرَؾ باسو )انشارح(، ـٓٔ انر٘ َي

 يٌ آراء أرسطٔ انتٙ ال َتتَّفُِق يع اندٌٚ.
 عٌ : تعبر انيقٔنة انسابقة

 اندقة -االياَة انعهيٚة                                               ب-أ

 انرٔح انَقدٚة -انخٚال                                         د -ج

أكد سارتٌٔ ٔأباٌ كاربَٚسككٙ أٌ االتصكال بكٌٚ بابكل ٔيصكر ٔانَٚٔكاٌ ككاٌ ئخكًٔدا، ٔأٌ َْكاك َظرٚكات ٔبحًٔثكا  -ٗٙ
 كاَت تَسب نعهياء َٚٔاٌ ثبت أَٓا يٌ ٔضع عهياء بابل ٔيصر. 

 عٌ : ٚعبر رنك

 اندقة -االياَة انعهيٚة                                               ب-أ

 انرٔح انَقدٚة -د                                    انخٚال      -ج

ٚكركر د. ـكٔز٘ رشككٚد أٌ َظرٚكة ـٚثككاؼٔرس انقابهكة بككأٌ يربكع انككٔتر ـكٙ انيثهككث انقكابو انزأٚككة ٚسكأ٘ يخيككٔع  -٘ٙ
ر يربعٙ انضهعٌٚ انقابيتٌٚ نٚست يٌ إبداعّ انشخصٙ عهٗ ا٠طالق، ٔإَيا َظرٚكة ابتكدعٓا انفككر انرٚاضكٙ انبكابهٙ يَك

أٔابكل اٞنكؾ انثكاَٙ قبكل انيكٚالد، ٔقكد اكتشكفت نٔحكة ـككٙ تكل حريكل قكرب بؽكداد يدَٔكة بكانخط انيسكيار٘ تؤككد يعرـككة 
 انبابهٌٚٚ نٓرِ انَظرٚة انتٙ اشتٓرت باسو َظرٚة ـٚثاؼٔرس.

 : ضرٔرة عٌ ٚعبر رنك

 اندقة -االياَة انعهيٚة                                               ب-أ

 انرٔح انَقدٚة -انخٚال                                         د -ج
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قد اقتبس انؽرب ـهسفة ابٌ رشد بكايهٓا، ـفتحت أياو انفكر انفهسفٙ اٞٔربٙ انٔسٚط باَب انبحث ٔانيَاقشة،  -ٙٙ
ة: )ـصل انيقال ـٚيا بٚ ٌ انحكية ٔانشرٚعة يٌ ـَشأ بَٚٓو يرْب )انرشدٚة( نٟخر بانعقل عَد انبحث. ٔيٌ كتبّ انيٓيَّ

 االتصال(.
 تعبر انيقٔنة انسابقة عٌ :

 اندقة -االياَة انعهيٚة                                               ب-أ

 انرٔح انَقدٚة -انخٚال                                         د -ج

 ا.تَبّ انبتاَٙ  ٞخطاء ـهكٌٚٚ سبقِٔ ـقاو بتصٔٚبٓا ٔتَقٚحٓ -7ٙ
 تعبر انيقٔنة انسابقة عٌ :

 اندقة -االياَة انعهيٚة                                               ب-أ

 انرٔح انَقدٚة -انخٚال                                         د -ج

 

 ٚقٔل انيثل : يٌ عهيَٗ حرـا صرت نّ ٔدا ٔأدبا ...ٚعبر رنك عٌ : -8ٙ

 اندقة -ب                                           االياَة انعهيٚة    -أ

 انرٔح انَقدٚة -انخٚال                                         د -ج

إٌ انعانو ثابت بٌ قرة ْٔ انعانو انر٘ أـاد عهياء انؽرب ـٚيا بعد ـٙ تطبٚقاتٓو ٔأبحاثٓو انرٚاضٚة ـٙ انقرٌ  -9ٙ
 نظٓٔر انحضارة انؽربٚة انيعاصرة!" )انيؤرخ اٞٔرٔبٙ ٚٔراَت ٔٔل(انسادس عشر ٔانتٙ كاَت أساًسا 

 ٚعبر رنك عٌ :

 اندقة -االياَة انعهيٚة                                               ب-أ

 انرٔح انَقدٚة -انخٚال                                         د -ج

انيشٓٔر"ٚٔرأَل": "ثابت بٌ قرة أعظو عهياء انَٓدسة انيسهيٌٚ، ـقد ساْو بَصٚب قال عَّ انيؤرخ انعانيٙ  -7ٓ
 ٔاـر ـٙ تقدو انَٓدسة،ٔبرع ثابت بٌ قرة ـٙ عهو انَٓدسة حتٗ قٚل عَّ أَّ أعظو َْدسٙ عهٗ ا٠طالق

 ٚعبر رنك عٌ :

 اندقة -االياَة انعهيٚة                                               ب-أ

 انرٔح انَقدٚة -انخٚال                                         د -ج

ـًٙ انقرٌٔ انٔسطٗ؛ ـقد كاٌ انفالسفة ٌٌٚضٚعٌٔ -7ٔ ٌٚرض عٌ َظاو انفهسفة   نو ٌٚقَع ٌبٚكٌٔ بفهسفة أرسطٔ، ٔنو 

ٚقَعٌٔ بانحقابق انيخردة انًتٙ  ٌٔ ٚتالعبٌٔ باٞنفاظ،  ٌٔ ٌٚهة انفابدة،  ـًٙ يَاقشات قه  ال ٌٚبَٗ عهٌٚٓا عيلخٓدْو 

 "تٌشٚر انعبارة انٗ احدٖ انصفات انتٗ ٌٚيتهكٓا رخل انعهو أال ْٔٗ ...............

 انرٔح انَقٌدٚة -االياَة انعهٌيٚة                      ب-أ

 اندقة -انٌخٚال                                د -ج

 ْو قادرٌٚ عهٗ انٔصٔلـقط انرٌٚ ٚخرأٌٔ عهٗ انيضٙ بعٚدا ٚكتشفٌٔ كو  -7ٕ

 ٚعبر رنك عٌ :

 انخٚال -انرٔح انَقدٚة                                                        ب - أ
 اندقة -دانعهيٚة                                                             االياَة  -ج

 تٔياس كارنٌٚل يؤرخ ٔأٌدٚب إَخهٌٚز٘ ، أنؾ انعٌدٚد يٌ انكتب أشٓرْا: تاٌرٚخ انثٔرة انفرٌَسٚة، ٔكتاب  -7ٖ

ـًٙ انرسٔل، ً  ٌٚز  ٌّٚ ـصل عٌ يحيد رسٔل هللا كأحسٌ يا ٌٚكتب ؼربٗ عٌ شرقٗ،ً تؽٚر بّ رأ٘ ا٠َخه اٞبطال؛ ٔـ

 هّ َٔبٔؼّـبعد أٌ كاٌ كٌثٚر يَٓو ٌٚٓخَّٔ خٓال أصبحٔا ٌٚعترـٌٔ بفض

 -ٚعد رنك يٌ :

 انرٔح انَقٌدٚة -االياَة انعهٌيٚة              ب-أ

 اندقة . -انٌخٚال                              د -ج
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 eo gn lr ( ـٙ كتابّ انشٓٚر)صَاعة ا٠َساَٚة tluaBR rB rreboRٚقٔل انباحث )رٔبرت برٚفٔنت  -7ٗ
“b:eg Rn : H انعربٚة ٔانِعهو انعربٙ ـٙ يدرسة أكسفٔرد عهٗ ٚد خهفاء يعهيٙ انعرب إٌ رٔخر بٚكٌٔ درس انهؽة

َُٚسب إنٚٓيا انفضل ـٙ ابتكار  انيسهيٌٚ ـٙ أسباَٚا، ٔنٚس نرٔخر بٚكٌٔ ٔال نسيّٚ انر٘ خاء بعدِ انحق ـٙ أٌ 
 …”…انيَٓح انتخرٚبٙ، ـهو ٚكٌ رٔخر بٚكٌٔ إال رسٔال ِيٌ رسل انعهو ٔانيَٓح انتخرٚبٙ إنٗ أٔرٔبا 

 
 -ٚعد رنك يٌ :

 انرٔح انَقٌدٚة -ب                                  االياَة انعهٌيٚة     -أ

 اندقة . -د                                 انٌخٚال                     -ج

 ٚعد قأٌَ أٔو يٌ أْو انقٔاٌَٚ ـٙ انَٓدسة انكٓربابٚة ..   -7٘

 تشٚر انعبارة انسابقة انٗ :

 انرٔح انَقٌدٚة -االياَة انعهٌيٚة              ب-أ

 اندقة . -انٌخٚال                              د -ج

 

بٔٚل : قأََّ َٚص ، عهٗ اٌ حخو عَّٚ يٌ ؼاز تتَاسب عكسٚاً يع انضؽط انيؤثر عهٚٓا عَد ثبٔت درخة  -7ٙ
 VٔPٔ  =VٕPٕانحرارة . 

 تشٚر انعبارة انسابقة انٗ :

 انرٔح انَقٌدٚة -االياَة انعهٌيٚة              ب-أ

 اندقة . -انٌخٚال                              د -ج

 

 خانٌٚهٌٚٔ ):أٌ انطٌبٚعة يكتٔبة بهؽة  ٌرٚاٌضٚة ( -77

 تٌشٚر انعبارة انسابقة انٗ :

 انرٔح انَقٌدٚة -االياَة انعهٌيٚة              ب-أ

 اندقة . -د                انٌخٚال               -ج

نقد ابتكر انبتاَٙ اندٔال انيثهثٚة انيعرٔـة ، ٔ انكثٚر يٌ انيتطابقات انيثهثٚة انقابية عهٚٓا ، ٔنّ انعدٚد يٌ انكتب  -78
 انفهكٚة بيا ـّٚ انشرح انيختصر نكتب بطهٚئس اٞربعة انفهكٚة 

 تٌشٚر انعبارة انسابقة انٗ :

 

 انرٔح انَقٌدٚة -ب         االياَة انعهٌيٚة     -أ

 اندقة . -انٌخٚال                              د -ج

 
خانؾ انبتاَٗ  بطهٚئس ـٙ انكثٚر يٌ آرابّ ، ٔ اَتقدِ بطرٚقة عهيٚة بحثة يٌ أخل يَخزاتّ رسانة انفهك ،أشار  -79

 حتٗ عصر انَٓضة اٞٔرٔبٚة ـٚٓا إنٗ عهو انحركة ٔ انَخٔو ٔ عددْا ، ٔظهت ْرِ عهٗ رأس انكتب انفهكٚة 
 تٌشٚر انعبارة انسابقة انٗ :

 

 انرٔح انَقٌدٚة -االياَة انعهٌيٚة              ب-أ

 اندقة . -انٌخٚال                              د -ج

 
 قال انيستشرق ياكس ياٚرْٔؾ عٌ ابٌ انبٚطار : أَّ أعظو كاتب عربٗ ظٓر ـٗ عهو انَبات  -8ٓ

 انسابقة انٗ :تٌشٚر انعبارة 

 

 انرٔح انَقٌدٚة -االياَة انعهٌيٚة              ب-أ
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 اندقة . -انٌخٚال                              د -ج

 
قال انيستشرق رٔسكا عٌ ابٌ انبٚطار : انكتاب انخايع نيفردات االدٔٚة نّ أْيٚتّ ٔقٚيتّ ٔأثرِ ـٗ عهو انَبات  -8ٔ

 ٔتقديّ .
 نٗ :تٌشٚر انعبارة انسابقة ا

 

 انرٔح انَقٌدٚة -االياَة انعهٌيٚة              ب-أ

 اندقة . -انٌخٚال                              د -ج

 قال انيستشرق نٔكٚر عٌ ابٌ انبٚطار : أدخل ابٌ انبٚطار يا ٚربٔ عهٗ انثياٌَٚ يٌ انعقاقٚر ٔانيفردات انطبٚة  -8ٕ
 

 تٌشٚر انعبارة انسابقة انٗ :

 

 انرٔح انَقٌدٚة -انعهٌيٚة              باالياَة -أ

 اندقة . -انٌخٚال                              د -ج

 
نو ٚكتفٙ انبتاَٙ بإَخازاتّ ـٙ انفهك انَظرٚة ، بل قاو ببحٔث كاَت ـٙ ؼاٚة اندقة ٔ االتقاٌ انعهيٙ ٔ عهٗ رأسٓا  -8ٖ

 انيشاْدات انفهكٚة
 تٌشٚر انعبارة انسابقة انٗ :

 

 انرٔح انَقٌدٚة -االياَة انعهٌيٚة              ب-أ

 اندقة . -انٌخٚال                              د -ج

 

أَّ بدٌٔ اكتشاؾ انعرب نالعداد انعربٚة كاٌ يٌ  99ٗٔركر كارل بٔبر ـٗ كتابّ تارٚخ انرٚاضٚات ـٗ عاو  -8ٗ

 االَساٌ اٌ ٚخترع ٔاٌ ٚعرؾ انطبٚعة باكيهٓا  انييكٌ اٌ تكٌٔ انرٚاضٚات ـٗ يٓدْا ٔنكٌ بٔاسطتٓا استطاع

 تٌشٚر انعبارة انسابقة انٗ :

 

 انرٔح انَقٌدٚة -االياَة انعهٌيٚة              ب-أ

 اندقة . -انٌخٚال                              د -ج

خاء ـٗ انئسٔعة انربرٚطاَٚة ٔانرٖ َصّ ) ٔانحق أٌ كثٚرا يٌ االدٔٚة ٔكثٚر يٌ يركباتٓا انيعرٔـة حتٗ  -8٘

 قد بدأِ انعرب. –ـٚيا عدا انيركبات انحدٚثة بطبٚعة انحال  –ٚٔيَا ْرا ٔانيبَٗ انعاو نهصٚدنة انحدٚثة 

 تٌشٚر انعبارة انسابقة انٗ :

 

 انرٔح انَقٌدٚة -ب    االياَة انعهٌيٚة          -أ

 اندقة . -انٌخٚال                              د -ج

كاٌ انفهكٌٚٔ قبل انبتاَٙ ٔعهٗ رأسٓو بطهٚئس، ٚقٔنٌٔ بثبات يٚل حركة أٔج انشيس بحساب دابرة انفهك،  -8ٙ
ٌَّٚ أٌ انيٚل ٚتؽٚر يع انزيٌ، ٔأٌ أٔج انشيس ٔانتباعد انيركز٘ ن يسارْا قد تؽٚر يَر عٓد إنٗ أٌ خاء انبتاَٙ ـب

Hعهٗ انرؼو يٌ أٌ بطهٚئس أكد ثباتٓا.”أبرخس ، 
 تٌشٚر انعبارة انسابقة انٗ :
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 انرٔح انَقٌدٚة -االياَة انعهٌيٚة              ب-أ

 اندقة . -انٌخٚال                              د -ج

( ٔتحدٚد َقطتٚٓيا ـٙ انسياء؛ كيا أَّ حدد بدقة et :bRaيٌ إسٓايات انبتاَٙ ـٙ عهو انفهك اكتشاـّ انسيت ) -87
 يٚل اندابرة انكسٔـٚة، ٔطٔل انسَة انيدارٚة، ٔانفصٔل، ٔانيدار انحقٚقٙ ٔانيتٔسط نهشيس،

 تٌشٚر انعبارة انسابقة انٗ :

 

 انرٔح انَقٌدٚة -االياَة انعهٌيٚة              ب-أ

 ة .اندق -انٌخٚال                              د -ج

 
ٌَّ يصطهح انخٚب قد دخل ”: شيس انعرب تسطع عهٗ انؽربHتقٔل انعانية اٞنياَٚة زٚؽرٚد َْٔكّ ـٙ كتابٓا  -88 إ

ٔظل انتياو ـٙ انيثهث  eegnagRaإنٗ رٚاضٚات كل شعٔب انعانو بعد ترخية كتاب انبتاَٙ كيا أَّ استعيل انظل 
 انكرٔ٘

 تٌشٚر انعبارة انسابقة انٗ :

 

 انرٔح انَقٌدٚة -انعهٌيٚة              باالياَة -أ

 اندقة . -انٌخٚال                              د -ج

بحث انبتاَٗ  بعض انيسابل انتٙ عانخٓا انَٚٔاٌ بانطرق انَٓدسٚة ٔحأل حهٓا بانخبر. ، ٔانبتاَٙ يٌ انرٌٚ  -89
 أسسٔا عهو انيثهثات، ٔيٌ انرٌٚ عيهٔا عهٗ تٔسٚع َطاقٓا.

 انرٔح انَقٌدٚة -َة انعهٌيٚة              بااليا-أ

 اندقة . -انٌخٚال                              د -ج

 قأٌَ أٔو .. ٔانر٘ ٚعد يٌ أْو انقٔاٌَٚ ٔأكثرْا تطبٚقاً ـٙ انَٓدسة انكٓربابٚة .. -9ٓ

  V = I = tٚريز نّ 

 تشٚر انعبارة انسابقة انٗ :

 انرٔح انَقٌدٚة -باالياَة انعهٌيٚة              -أ

 اندقة . -انٌخٚال                              د -ج

ـًٙ طهب انيالحظة ٔدقة انَظر ٔانتخربة، ٔأٌ انَتابح ٌٚخب أٌ ٌٚتٔصل إنٌٚٓا يٌ االستقراء ٔانعَاٌٚة  -9ٔ أنح ٌبٚكٌٔ 

 بانيعهٔيات ٔترٌتٚبٓا

 أال ْٔٗ ..............."تٌشٚر انعبارة انٗ احدٖ انصفات انتٗ ٌٚيتهكٓا رخل انعهو 
 انرٔح انَقٌدٚة -االياَة انعهٌيٚة              ب-أ

 اندقة . -انٌخٚال                              د -ج

 

 د. خيال انحسَٚٙ أبٔـرحة  -9ٕ

 نٚتحقق انفٓو انسهٚو، عهٗ انيتهقٙ أٌ ٚتثبت يٌ ثالثة أئر: 

 انصحٚحة(.يٌ إدراكّ انحسٙ )با٠صؽاء انخٚد ٔانقراءة 

 ٔيٌ إدراكّ انعقهٙ )انفٓو انصحٚح(.

 ٔيٌ صحة انخبر )صدق انيعهٔية: سَدا ٔيتَا(.

 تعبر انعبارة انسابقة عٌ :

 انرٔح انَقٌدٚة -االياَة انعهٌيٚة              ب-أ

 اندقة . -انٌخٚال                              د -ج

 إٌ يعرـة انرٚاضٚات قد تصبح يصدر انيعرـة خيًٚعا.    دٚكارت: -9ٖ
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 تعبر انعبارة انسابقة عٌ :

 انرٔح انَقٌدٚة -االياَة انعهٌيٚة              ب-أ

 اندقة . -انٌخٚال                              د -ج

ب يحيد بٌ ئسٗ ـٗ انقرٌ انثاَٗ عشر نهيٚالد كتا  Gerard de Cremoneترخو ؼٚرارد دٖ كرٚئَٗ  -9ٗ

بٌ شاكر "حساب اندٔابر ٔانيعادالت" إنٗ انهؽة انالتَٚٚة ، ٔظل انكتاب يرخعا أساسٚا ـٗ انخايعات انؽربٚة حتٗ 

 انقرٌ انسادس عشر

 تعبر انيقٔنة انسابقة عٌ :"

 انرٔح انَقٌدٚة -االياَة انعهٌيٚة              ب-أ

 اندقة . -انٌخٚال                              د -ج

 

ٍٔ نّ ـٙ انقٔة ٔيعاكس نّ ـٙ االتخاِ اسحاق َٚٔتٌ : -9٘  كل ـعل نّ رد ـعل يسا

 تعبر انيقٔنة انسابقة عٌ :"

 انرٔح انَقٌدٚة -االياَة انعهٌيٚة              ب-أ

 اندقة . -انٌخٚال                              د -ج

 أتقٌ عيهك تحقق أيهك.    ٚقٔل أـالطٌٔ : -9ٙ

 تعبر انيقٔنة انسابقة عٌ :"

 انرٔح انَقٌدٚة -االياَة انعهٌيٚة              ب-أ

 اندقة . -انٌخٚال                              د -ج

ال تٓتو بسرعة انعيل بل خٔدتّ، ٌٞ انَاس ال ٚسأنَٔك ـٙ كو ـرؼت يَّ بل َٚظرٌٔ إنٗ إتقاَّ ٚقٔل أـالطٌٔ:  -97

 ٔخٔدة صَعّ.

 ة انسابقة عٌ :"تعبر انيقٔن

 انرٔح انَقٌدٚة -االياَة انعهٌيٚة              ب-أ

 اندقة . -انٌخٚال                              د -ج

 ٚٔنٚٔس قٚصر -يا َفعهّ بسرعة ال َفعهّ بإتقاٌ        -98

 تعبر انيقٔنة انسابقة عٌ ضرٔرة ٔخٔد  :"

 انَقٌدٚةانرٔح  -االياَة انعهٌيٚة              ب-أ

 اندقة . -انٌخٚال                              د -ج

 عَديا َقٔو بأعيال خهٌٚهة ٌٚخب أٌ ٌٚكٌٔ ْيَا انٌٔحٚد أٌ َحسٌ انعيل ٔأٌ َدع انيخد ٌٚأتٗ بعد انفٌضٚهة -بٔسٖٔ: -99

 تعبر انيقٔنة انسابقة عٌ ضرٔرة ٔخٔد ":

 ٚةانرٔح انَقدٌ  -االياَة انعهٌيٚة              ب-أ

 اندقة . -انٌخٚال                              د -ج

كاَت كتب ابٌ انٓٚثو، ـٗ عهو انبصرٚات أساسا نبحٔث عهياء أٔربا ، يثل بٚكٌٔ ٔكابهٚر ، بَٚيا قال عانو  -ٓٓٔ

) ـٗ انقرٌ انتاسع عشر ( عٌ بحٔث ابٌ انٓٚثو :"إَٓا كاَت أساس ٔخْٔر يا  Chaslesانرٚاضٚات شاسهٚس 

 تٔصهَا إنّٚ ـٗ يخال عهو انبصرٚات"؛

 تعبر انيقٔنة انسابقة عٌ ":

 انرٔح انَقٌدٚة -االياَة انعهٌيٚة              ب-أ

 اندقة . -انٌخٚال                              د -ج

 اٞرقاو تحكو انعانوـٚثاؼٔرس : "  -ٔٓٔ

 تعبر انيقٔنة انسابقة عٌ ضرٔرة ٔخٔد  :"
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 انرٔح انَقٌدٚة -االياَة انعهٌيٚة              ب-أ

 اندقة . -انٌخٚال                              د -ج

 خاطا (تاٚكٔ براْٙ : قال انشيس ٔانقير ٚدٔراٌ حٔل االرض ايا باقٙ انكٔاكب تدٔر حٔل انشيس ) اعتقاد  -ٕٓٔ
 -: يخانؾ لٚعد رنك 

 انرٔح انَقٌدٚة -االياَة انعهٌيٚة              ب-أ

 اندقة . -انٌخٚال                              د -ج

درس اٞٔرٔبٌٚٔ كتب انبتاَٙ ـٙ خايعاتٓو حتٗ انقرت انخايس عشر انيٚالد٘ . ٔقد استشٓد بعيهّ انعدٚد يٌ  -ٖٓٔ
 ـهكٚٙ عصر انَٓضة بأٔرٔبا

 -عد رنك يٌ :ٚ
 انرٔح انَقٌدٚة -االياَة انعهٌيٚة              ب-أ

 اندقة . -انٌخٚال                              د -ج

ثٔرة كٔبرَٚكٔس. Hاستخدو كٔبرَٚكٔس عهو انبتاَٙ ٔاستَتاخاتّ ـٙ كتاباتّ انتٙ تعرؾ ـٙ عهو انفهك باسو -ٗٓٔ
 تٙ اَطهقت ـٙ أٔرٔبا خالل انقرٌ انسادس عشر انيٚالد٘.ٔتعتبر تهك انَظرٚة َٔاة انثٔرة انعهيٚة ان

 -ٚعد رنك يٌ :
 انرٔح انَقٌدٚة -االياَة انعهٌيٚة              ب-أ

 اندقة . -انٌخٚال                              د -ج

أعالو رخال  انبتاَٙ ـهكٙ ٔرٚاضٙ عربٙ يشٓٔر، ٔٚعتبر أحدHركرت دابرة انيعارؾ ا٠ساليٚة ا٠َخهٚزٚة:  -٘ٓٔ
ُٚعهَو أحٌد ـٙ ا٠سالو بهػ يبهػ انبتاَٙ ـٙ تصحٚح أرصاد انكٔاكب ٔايتحاٌ حركتٓا. ْٔٔ أٔل يٌ  انفهك ـٙ انعانو.. ٔنو 

 ”.اكتشؾ )انسيت( ٔ)انَظٚر( ٔحدد َقطتٓيا ـٙ انسياء..
 -ٚعد رنك يٌ :

 انرٔح انَقٌدٚة -االياَة انعهٌيٚة              ب-أ

 اندقة . -د                       انٌخٚال        -ج

ٚقٔل اٞستاراٌ اٞٔرٔبٚاٌ ) قب ( ٔ ) كرٚير ( ـٙ كتابٓيا ئسٔعة انيعارؾ ـٙ ا٠سالو : إٌ انبتاَٙ عَدِ  -ٙٓٔ
 …سرعة انبدٚٓة ٔ ٚاستطاعتَا أٌ َسيّٚ ) قائس كهٚات انيعارؾ عٌ انيسهيٌٚ ( 

 -ٚعد رنك يٌ :
 انرٔح انَقٌدٚة -ب  االياَة انعهٌيٚة            -أ

 اندقة . -انٌخٚال                              د -ج

 
 ال ٚبانػ انبرٔـٚسٔر اٞيرٚكٙ درك سترٔك عَديا ٚقٔل ـٙ كتابّ: يهخص تارٚخ انرٚاضٚات:  -7ٓٔ

” انتارٚخ  أٌ انبتاَٙ أعظو عانو عربٙ ـٙ عهو انفهك عبر انتارٚخ ، ٔكاٌ اٞخدر بّ أٌ ٚقٔل: أعظو عانو ـهكٙ عرـّ
 ” .ـٙ عصرِ 

 -ٚعد رنك يٌ :
 انرٔح انَقٌدٚة -االياَة انعهٌيٚة              ب-أ

 اندقة . -انٌخٚال                              د -ج

 
إٌ انبتاَٙ يٌ انفهكٌٚٚ انعشرٌٚ انكبار انرٌٚ ظٓرٔا ـٙ eoegaa H“قال عَّ انفهكٙ انفرَسٙ خٔزٚؾ الالَد  -8ٓٔ

بطهٚئس انعرب ٔ اعترؾ Hيٌ أقدر عهياء انرصد، ٔسياِ بعض انباحثٌٚ ” أدئَد ْانHّٚيا عّدِ ك”. انعانو كهّ
 بدقة أرصاد انبتاَٙ،” إدئَد ْانHٙانفهكٙ انشٓٚر 
 -ٚعد رنك يٌ :

 انرٔح انَقٌدٚة -االياَة انعهٌيٚة              ب-أ

 اندقة . -انٌخٚال                              د -ج
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، ٔ ٔصفّ بأَّ أعظو Hإنٗ انبتاَٙ بإعخاب شدٚد ” خٔرج سارتHٌٔ، كيا أشار يؤرخ انعهو ”كاخٔرH٘ترؾ اع -9ٓٔ
ٚعتبر ”: Hتراث ا٠سالوHـٙ ” خٔزٚؾ شاختHـهكٚٙ خَسّ ٔزيَّ، ٔ.باعتبارِ أعظو انفهكٌٚٚ انيسهيٌٚ. ٔقال عَّ 

 ”.انبتاَٙ يبرًزا بٌٚ خيٚع انفهكٌٚٚ انعرب ٔانيسهيٌٚ
 -ٚعد رنك يٌ :

 انرٔح انَقٌدٚة -االياَة انعهٌيٚة              ب-أ

 اندقة . -انٌخٚال                              د -ج

ٔنيكاَة انبتاَٙ انعهيٚة، ٔتقدٚراً نّ.أطهق عهياء انفهك انؽربٌٚٔ اسيّ عهٗ أحد انيَاطق عهٗ سطح انقير  -ٓٔٔ
 نفهك ضيٌ قابية يشاْٚر عهو انفهك عبر انتارٚخ.(. كيا ركرِ يعخو ياكيٚالٌ نعهو اsoueRang bAباسيّ )

 -ٚعد رنك يٌ :
 انرٔح انَقٌدٚة -االياَة انعهٌيٚة              ب-أ

 اندقة . -انٌخٚال                              د -ج

 

انفهك ٔقذ ٔضع اتٍ انشاطش َظشٌح جذٌذج فً حشكح انكٕاكة انسٍاسج ٔسصذْا ذسثق يا قال تّ كٕتشَكس عانى  -111

 انزي جاء تعذِ تعذج قشٌٔ.

 :" ٚعبر رنك عٌ

 انرٔح انَقٌدٚة -االياَة انعهٌيٚة              ب-أ

 اندقة . -انٌخٚال                              د -ج

تٓزِ ) ُْذسح نٕتاذشٍفسكً انالإقهٍذٌح قٕتهد تانشفض فً ٔقرٓا، ٔنكٍ فًٍا تعذ اقرُع انعهًاء ٔاألٔساط انعهًٍح   -111

 انُٓذسح، ٔعشفٕا قًٍرٓا انعظًٍح، ٔنكٍ تعذ يٕخ نٕتاذشٍفسكً َفسّ(.

 :" ٚعبر رنك عٌ

 انرٔح انَقٌدٚة -االياَة انعهٌيٚة              ب-أ

 اندقة . -انٌخٚال                              د -ج

َستقربّ َٔتصفحّ استعيال انعدل ال ٚقٔل ابٌ انٓٚثو ـٙ يقدية كتابّ "انيَاظر": "َٔخعل ؼرضَا ـٙ خيٚع يا  -ٖٔٔ
اتباع انٖٓٔ، َٔتحرٖ ـٙ سابر يا َيٚزِ ََٔتقدِ طهب انحق ال انيٚل يع اٜراء.. ٔنٚس َٚال يكٌ انكدَٚا أخكٔد ٔال أشكّد 

 قربة إنٗ هللا يٌ ْرٌٚ اٞيرٌٚ".
 تعبر انيقٔنة انسابقة عٌ :"

 انرٔح انَقٌدٚة -االياَة انعهٌيٚة              ب-أ

 اندقة . -انٌخٚال                              د -ج

 قال برٚفٔ ـٙ كتابّ "تكٌٔٚ ا٠َساَٚة" عٌ دٔر انعرب انعهيٙ: إٌ انعهو اٞٔرٔبٙ يدٌٚ بٔخٔدِ نهعرب". -ٗٔٔ
 تعبر انيقٔنة انسابقة عٌ :"

 انرٔح انَقٌدٚة -االياَة انعهٌيٚة              ب-أ

 اندقة . -د          انٌخٚال                     -ج

ٚعتقد سارتٌٔ بأٌ انعرب كأَا أعظو يعهيٌٚ ـٙ انعانو، ٔأَٓو زادٔا عهٗ انعهٔو انتٙ أخرْٔا، ٔأَٓو نكو ٚكتفكٔا  -٘ٔٔ
 برنك بل أٔصهْٔا درخة خدٚرة باالعتبار يٌ حٚث انَئ ٔاالرتقاء.

 تعبر انيقٔنة انسابقة عٌ :"

 انرٔح انَقٌدٚة -االياَة انعهٌيٚة              ب-أ

 اندقة . -انٌخٚال                              د -ج

 
قال َٚكهسٌٔ: ".. ٔيا انيكتشكفات انٚكٔو نتحسكب شكًٚبا يكركًٔرا إزاء يكا َحكٌ يكدٌَٚٔ بكّ نهكرٔاد انعكرب انكرٌٚ  -ٙٔٔ 

 ـٙ انقرٌٔ انٔسطٗ انيظهية، ٔال سٚيا ـٙ أٔرٔبا".  اكأَا يشعالً ٔضاءً 
 انسابقة عٌ :"تعبر انيقٔنة 
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 انرٔح انَقٌدٚة -االياَة انعهٌيٚة              ب-أ

 اندقة . -انٌخٚال                              د -ج

قال كارا د٘ ـٔ: ".. إٌ انيٚراث انر٘ تركّ انَٚٔاٌ نو ٚحسٌ انرٔياٌ انقٚاو بّ. أيا انعرب ـقكد أتقَكِٔ ٔعيهكٔا  -7ٔٔ
 انعصٔر انحدٚثة..".  عهٗ تحسَّٚ ٔإَيابّ حتٗ سهئِ إنٗ

 تعبر انيقٔنة انسابقة عٌ :"

 انرٔح انَقٌدٚة -االياَة انعهٌيٚة              ب-أ

 اندقة . -انٌخٚال                              د -ج

 ٚرْب انعانو انفرَسٙ، سٚدٚٔ، إنٗ أٌ انعرب ْو ـٙ ٔاقع اٞير أساترة أٔرٔبا ـٙ خيٚع ـرٔع انيعرـة -8ٔٔ

 انيقٔنة انسابقة عٌ :"تعبر 

 انرٔح انَقٌدٚة -االياَة انعهٌيٚة              ب-أ

 اندقة . -انٌخٚال                              د -ج

 
ٚقٔل ٔاٚدياٌ: ".. إٌ انعرب أخرٔا بعض انَظرٚات عٌ انَٚٔاٌ، ٔـٓئْكا خٚكًدا، ٔطبقْٔكا عهكٗ حكاالت كثٚكرة  -9ٔٔ

َظرٚات خدٚدة، ٔبحًٔثا يبتكرة، ـٓو بكرنك أسكدٔا إنكٗ انعهكو خكديات ال تقكل عكٌ انخكديات ٔيختهفة، ثو أَشؤٔا يٌ رنك 
 انتٙ أتت يٌ يخٓٔدات َٚٔتٌ ٔـاراد٘ ٔؼٚرْو..".

 تعبر انيقٔنة انسابقة عٌ :"

 انرٔح انَقٌدٚة -االياَة انعهٌيٚة              ب-أ

 اندقة . -انٌخٚال                              د -ج

 
 

 بٔاَكار٘ : " انرٚاضٚات تقدو نهعهو انفٚزٚابٙ انهؽة انٔحٚدة انتٙ ٚستطٚع انتعبٚر بٓا   -ٕٓٔ

 تعبر انيقٔنة انسابقة عٌ :"

 انرٔح انَقٌدٚة -االياَة انعهٌيٚة              ب-أ

 اندقة . -انٌخٚال                              د -ج

 أـالطٌٔ صدٚق ٔ انحق صدٚق ٔ نكٌ انحق أصدق يَّ . أرسطٔ: -ٕٔٔ

 تعبر انيقٔنة انسابقة عٌ :

 انرٔح انَقٌدٚة -االياَة انعهٌيٚة              ب-أ

 اندقة . -انٌخٚال                              د -ج

كَت أـتش عٌ انحقٚقة ٔأبحث عَٓا كيا ٚبحث انخابع عٌ طعاو، نٚحفظ عهٚٓا حٚاتّ ٔنٚستيد يَٓا  سقراط: -ٕٕٔ

انؽراء ٔانقٔة، ٔنو أستطع أٌ أقبل انيشكالت يٌ ؼٚر يَاقشاتٓا، ـهقد كَت ـٙ حاخة نكٙ أرضٙ رنك انَداء انيهح انر٘ 

ا إراً، ال ٚٓيَٙ أٌ أكٌٔ يثهكو ال أيهك شٚباً يٌ عهو ٚرٚد يٌ كل إَساٌ أٌ ٚختٓد نهٔصٔل إنٗ انحقٚقة انكايهة، ْٔا أَ

 ٔنكََٙ ال أرٚد أٌ أعاَٙ يا تعأٌَ يٌ خٓل.

 ٚعبرانئقؾ انسابق عٌ أحد صفات رخل انعهو  ْٔٗ :

 انرٔح انَقٌدٚة -االياَة انعهٌيٚة              ب-أ

 اندقة . -انٌخٚال                              د -ج

 برٔؼسٌٔ: "انعهو ابٌ انرٚاضٚات." -ٖٕٔ

 تشٚر انعبارة انٗ احدٖ انصفات انتٗ ٚيتهكٓا رخل انعهو أال ْٔٗ ...............

 انرٔح انَقٌدٚة -االياَة انعهٌيٚة              ب-أ

 .اندقة  -انٌخٚال                              د -ج
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 حبٗ نهحق أعظو ( ٚعبر رنك عٌ :ٚقٔل أرسطٔ :) أحب أـالطٌٔ ٔأحب انحق ٔنكٌ  -ٕٗٔ

 انرٔح انَقٌدٚة -االياَة انعهٌيٚة              ب-أ

 اندقة . -انٌخٚال                              د -ج

ال تطهب سرعة انعيل بل أطهب تخٔٚدِ ـإٌ انَاس ال ٚسأنٌٔ عٌ يدة إَخازِ ٔاإَيا َٚظرٌٔ إنٗ إتقاَّ ٔخٔدة  -ٕ٘ٔ
 صَعّ )أـالطٌٔ (.

 رنك عٌ : ٚعبر

 انرٔح انَقٌدٚة -االياَة انعهٌيٚة              ب-أ

 اندقة -انٌخٚال                              د -ج                                          
 ال ٚضٚع شٗء رٔ قٚية إرا صرـَا انٔقت انكاـٗ ـٗ إتقاَّ )إبراْاو نَكٔنٌ (. -ٕٙٔ

 ٚعبر رنك عٌ :

 انرٔح انَقٌدٚة -انعهٌيٚة              باالياَة -أ

 اندقة -انٌخٚال                              د -ج                                            
 
 

 :" كاَت بحٔث ابٌ انٓٚثو  أدق بكثٚر يٌ َظرٚة بطهٚئس Bagourdainٚضٚؾ عانو انفهك باٚؽٔداٌٚ  -7ٕٔ

 ٚعبر رنك عٌ :

 انرٔح انَقٌدٚة -ب                      ٔانرٔح انَقدٚةاالياَة انعهٌيٚة -أ

 . ٔانرٔح انَقدٚة  اندقة -د                              انٌخٚال    -ج

عاو ٔانتٗ عرضت يبادٖء انفٚزٚاء ٔانَٓدسة انيٚكاَٚكٚة 9ٓٓتعتبر ساعة انخزرٖ االنٚة انتٗ تبهػ يٌ انعير  -8ٕٔ

 نرٚادة انيسهيٌٚ ـٗ يخال االنٚة انحدٚثة ٔانربٔتات ٔانتٗ صييٓا عهٗ شكل ـٚل ٚحيل كرسٚا عهٗ كتفّٚ ..انخيثاال –

 ٚعبر رنك عٌ :

 انرٔح انَقٌدٚة -االياَة انعهٌيٚة              ب-أ

 اندقة -انٌخٚال                              د -ج                                          
ابٌ انَفٚس كاٌ أٔل طبٚب ٚقٔو باكتشاؾ انقهب انبشرٖ ٔقاو بتصحٚح اخطاء عهياء انقهب انرٌٚ سبقِٔ ٔٔثق  -9ٕٔ

 خزء يٌ انكتب انطبٚة  ٓٔٔانَتابح انتٗ تٔصل انٚٓا ـٗ اكثر يٌ 

 ٚعبر رنك عٌ :

 انرٔح انَقٌدٚة -االياَة انعهٌيٚة              ب-أ

 اندقة -انٌخٚال                              د -ج                                          
يبَٗ عهٗ ـرضٚة ابٌ انٓٚثو  –نكل ـعل رد ـعل يسأنّ ـٗ االتخاِ انيعاكس –أٌ قأٌَ انحركة انثانث نَٚٔتٌ  -ٖٓٔ

 ـٚيا ٚخص حركة االخساو ٔانتخارب بٌٚ كل خسيٌٚ أٖ انخاربٚة 

 ٚعبر رنك عٌ :

 انرٔح انَقٌدٚة -ب             االياَة انعهٌيٚة -أ

 اندقة -انٌخٚال                              د -ج                                          
نو تكٌ تهك انتفاحة االسطٔرٚة انتٗ سقطت يٌ انشخرة ْٗ يا أصهت َٚٔتٌ انٗ انخاربٚة بل كتب ابٌ انٓٚثو  -ٖٔٔ

 ْٗ انفاعهة

 ٚعبر رنك عٌ :

 انرٔح انَقٌدٚة -االياَة انعهٌيٚة              ب-أ

 اندقة -انٌخٚال                              د -ج                                          
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" إٌ يا ٚدٌٚ بّ عهيَا نعهو انعرب نٚس ـٚيا قدئِ نَا يٌ كشٔؾ يدْشة َٔظرٚات يبتكرة ـحسب ، بل اَّ  -ٕٖٔ
 يدٌٚ نٓو بٔخٔدِ راتّ" ) برٚفٔنت( 

 
 ٚعبر رنك عٌ :

 انرٔح انَقٌدٚة -االياَة انعهٌيٚة              ب-أ

 اندقة . -انٌخٚال                              د -ج

 يٚل / ثاَٚة ٓٓٓ.8ٙٔانضٔء سرعة  -ٖٖٔ

 ٚعبر رنك عٌ :

 انرٔح انَقٌدٚة -االياَة انعهٌيٚة              ب-أ

 اندقة . -انٌخٚال                              د -ج

ْٔكٔ ارتفكاع عيكٔد انزببكق ـكٗ  تٔرشٚههٗ " أٌ نهٓٔاء ٔزٌ ٚيارس ضؽط ْٔٔ يستيد يٌ قكأٌَ ضكؽط انيكاء -ٖٗٔ

 سو عَد يستٖٔ سطح انبحر. 7ٙانبارٔيتر 

 انرٔح انَقٌدٚة -االياَة انعهٌيٚة              ب-ٚعد رنك يٌ : أ

 .اندقة  -انٌخٚال                              د -ج                    

يبادئ عهو انَٓدسة ندٖ إقهٚدس ، ٔتعتبر َظرٚة انيعادنة  Omar Al-Khayyamاَتقد عير انخٚاو  -ٖ٘ٔ

 انتٗ ٔضعٓا أعهٗ ررٔة عهو انرٚاضٚات ـٗ انعصٔر انٔسطٗ عهٗ اٞطالق . Cubic equationانتكعٚبٚة 

 انرٔح انَقٌدٚة -االياَة انعهٌيٚة              ب-ٚعد رنك يٌ : أ

 .اندقة  -د            انٌخٚال                   -ج                    

 انحقٚقة يحض خٚال رؼو إيكاَٚة استيرارْا.- اَٚشتاٌٚ: -ٖٙٔ

 تعبر انيقٔنة انسابقة عٌ أْيٚة :

 انرٔح انَقٌدٚة -االياَة انعهٌيٚة              ب-أ

 اندقة . -انٌخٚال                              د -ج

اأبدع انعانو ثابت بٌ قرة ـٙ انطب ـكاٌ  -7ٖٔ ًٚ ًٚا تفصٚه ح انعٌٚ تشرًٚحا عهي  أٔل إَساٌ عهٗ ٔخّ اٞرض ٚشرِّ
 ـكاٌ ثابت ٔبخدارة أبا طب انعٌٚٔ عهٗ ير انعصٔر، 

 تخسد انعبارة أحد خصابص انيعرـة انعهيٚة :
 االَساَٚة  -انتراكيٚة                             ب-أ

 رات خاَب اختياعٗ -انعقالَٚة                          د -ج  

 Hيثل إَخهٚزٖ” أٌ انبحار انٓادبة ال تصَع بحارة يٓرة. -8ٖٔ

 ٚعبر انيثل انسابق عٌ احد خصابص انيعرـة انعهيٚة ْٔٗ :

 االَساَٚة  -انتراكيٚة                             ب-أ

 رات خاَب اختياعٗ -انعقالَٚة                          د -ج  

ٌَ انُحَفرْ  -9ٖٔ ْٚ ِْر َب ِعْش أَبَد اندَّ َٚ  ٔيٌ ال ٚحبُّ ُصعَٔد انخباِل       

 ٚعبر بٚت انشعرعٌ أحد خصابص انيعرـة انعهيٚة انتٗ تتطهب انخرأة انعقهٚة ٔاالقداو ْٔٗ ........

 عقالَٚة -باَساَٚة                   -أ

 تراكيٚة -احتيانٚة                  د -ج

ٔانَخاح ال ٚأتٙ بدٌٔ خٓد ، ٔال ٚخَٗ يٌ ؼٚكر زرع ، ٔإرا يكا زرعتكّ ـإَكك خاَٚكّ ، ال شكك يكٌ زرع انَخكاح  -ٓٗٔ

 خَاِ   

 تعبر انيقٔنة عٌ اٌ انيعرـة انعهيٚة:

 تراكيٚة -عقالَٚة                      ب-أ
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 ٚقَٚٚة -د                احتيانٚة        -ج

 تٔياس إدٚسٌٔ -% خٓد.  99% ئْبة ، ٔ  ٔانَخاح  -ٔٗٔ

 تعبر انيقٔنة عٌ اٌ انيعرـة انعهيٚة:

 تراكيٚة -عقالَٚة                      ب-أ

 ٚقَٚٚة -احتيانٚة                       د -ج

 إرا كاَت رؤٚتٙ أبعد يٌ اٜخرٌٚ، ـرنك َٞٙ أقؾ عهٗ أكتاؾ انعيانقة. اسحاق َٚٔتٌ: -ٕٗٔ

 تعبر انيقٔنة عٌ اٌ انيعرـة انعهيٚة:

 اَساَٚة  -عقالَٚة                      ب-أ

 ٚقَٚٚة -احتيانٚة                       د -ج

 ال ٚٔخد اكتشاؾ عظٚو توَّ يٌ دٌٔ حدس خر٘ء. اسحاق َٚٔتٌ : -ٖٗٔ

 -انيقٔنة انسابقة عٌ :تعبر 

 انعقالَٚة -ب                                     االحتيانٚة  -أ

 االَساَٚة -د                        انتراكيٚة                 -ج                           

 

ٔزٌ االرض ( ٔ استعيهت َْر٘ كاـَدش : عيل تخربّ نقٚاس قٚية انخرب انكَٔٙ ٔسيٚت تخربتّ بـ ) اٚخاد  -ٗٗٔ
 تخربتّ اٚضا ـٙ اٚخاد قِٔ انخاربّٚ بٌٚ خسيٌٚ .

 -تعبر انيقٔنة انسابقة عٌ :

 انعقالَٚة -ب                                       ساسٚات انبحث انعهيٗ         ا-أ

 االَساَٚة -د                                              انتراكيٚة                 -ج                           
 

ـهقد اعتيد انيصرٌٚٔ عهٗ انبكابهٌٚٚ ٔانسكٔيرٌٚٚ ٔانكهكداٌَٚٚ ٔانفَٚٚقٚكٌٚ، ٔاعتيكد ا٠ؼرٚكق عهكٗ انيصكرٌٚٚ،  -٘ٗٔ
 كيا اعتيد انرٔياٌ ٔانَٓٔد عهٗ يٌ سبقٓو يٌ ا٠ؼرٚق ٔؼٚرْو، ٔأخر انعرب عٌ ْؤالء.

 -: ٚعد رنك يٌ

 انعقالَٚة -ب                                       ساسٚات انبحث انعهيٗ         ا-أ

 االَساَٚة -د                                              انتراكيٚة                 -ج                           
اقتبست أٔرٔبا عٌ انعرب، ٔعكٌ انكرٌٚ سكبقٓو، ْٔككرا ـكانخٓٔد انفكرٚكة يهكك عكاو ٚيككٌ نيكٌ ٚرٚكد أٌ ٚعتيكد   -ٙٗٔ

 عهٚٓا، ٔٚقتبس يَٓا يا ٚعٔد عهّٚ بانَفع ٔانتقدو. 
 -: ٚعد رنك يٌ

 انعقالَٚة -ب                                       ساسٚات انبحث انعهيٗ         ا-أ

 االَساَٚة -د                                              انتراكيٚة                 -ج                           
ٔنقكد أثبتكت انتحرٚككات انحدٚثكة أٌ انعهكٔو انرٚاضككٚة يٚكداٌ اشككتركت ـٚكّ انقكرابح انيختهفككة، ٔأٌ انَتكابح ـٚٓككا ال  -7ٗٔ

انشكعٔب، ـههبكابهٌٚٚ َصككٚب ـكٙ يٚككداٌ االبتككار ٔا٠َتككاج، ٔككرنك نهيصككرٌٚٚ تَحصكر ـكٙ أيككة يكٌ اٞيككو، أٔ شكعب يككٌ 
 ٔا٠ؼرٚق ٔانَٓٔد ٔانعرب ٔؼٚرْو َصٚب ْاو ـٙ حقٔل انعهو

 -: ٚعد رنك يٌ

 انعقالَٚة -ب           ساسٚات انبحث انعهيٗ         ا-أ

 االَساَٚة -د                    انتراكيٚة           -ج
ثبت ندٖ انباحثٌٚ أٌ أقدو اٜثار انرٚاضٚة ٔصكهت إنَٚكا يكٌ بابكل ٔيصكر، َْٔكاك دالبكل كثٚكرة ال ٚحٚطٓكا انشكك  -8ٗٔ

 تشٚر إنٗ اَتقال ْرِ اٜثار إنٗ ا٠ؼرٚق، ٔقد أخرٔا ٔزادٔا عهٚٓا. 
 -: ٚعد رنك يٌ

 انعقالَٚة -ب                   ساسٚات انبحث انعهيٗ         ا-أ

 االَساَٚة -د                 انتراكيٚة                -ج
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 أرسطٔ:   عهَٚا أٌ َحرر أَفسَا يٌ اٞيل بأٌ انبحر ٚٔياً سٚٓدأ، عهَٚا أٌ َتعهو ا٠بحار ٔسط انرٚاح انعاتٚة.-9ٗٔ

 : ضرٔرة تعبر انيقٔنة عٌ 

 انعقالَٚة -ب                         االحتيانٚة  -أ

 االَساَٚة -د                 انتراكيٚة              -ج

 

أَا نو أـعل أٖ شٗء عٌ طرٚق انصدـة، ٔال أٖ يٌ اختراعاتٗ خاءت عٌ طرٚق انصدـة، بل خاءت عٌ طرٚق  -ٓ٘ٔ

 انعيل. تٔياس أدٚسٌٔ 

 تشٚر انيقٔنة عٌ احد خصابص انيعرـة انعهيٚة ْٔٗ :

 انعقالَٚة -باالحتيانٚة                      -أ

 االَساَٚة -انتراكيٚة                       د -ج

ٌٌٚ حركة انكٔاكب ـٚيا  ٌبٌٚ عاو     -ٔ٘ٔ ٌَٚٔتٌ ):أرا كَت قد8ٔٙٔٔعاو 9ٓٙٔاستكشؾ كبهرقٔاَ  و ٔقد قال عَّ 

ٌَٚت عهٗ يا أسسّ عدد كٌبٚر يٌ انعيانقة ٔيَٓوٚاستطعت أٌ أكٌٔ أَفر بصٌ   كبهر.( رة يٌ ؼٚرٖ ، ـرنك  ََٞٗ ب

 ..................-ٚعد رنك يٌ :

ٌَٚة -االحتيانٌٚة                                  ب-أ  انعقال

ٌَٚة -انتراكٌيٚة                                د -ج  االَسا

 كارل ٚاسبٚرس " ٚدـعَٙ االَدْاش انٗ انيعرـة ـٚشعرَٙ بخٓهٙ "   -ٕ٘ٔ

 انيعرـة انعهيٚة ْٔٗ أٌ: تشٚر ْرِ انيقٔنة انٗ احد خصابص

 ياَعرـّ ٚعد قهٚال نيا الَعرـّ -انيعرـة انعهيٚة احتيانٚة                          ب-أ

 رات خاَب اختياعٗ -تراكيٚة                                                    د -ج           

 )كرب انيَخئٌ ٔنٔ صدقٔا( . ْرِ دعٔة انٗ : -ٖ٘ٔ

 االبتعاد عٌ انخراـات -أساسٚات انبحث انعهيٗ              ب - أ
 خيٚع يا سبق . -االعتياد عهٗ اندنٚل ٔانبرْاٌ            د -ج

كَت يثل صبٙ ٚهعب عهٗ شاطا انبحر؛ أشؽل َفسٙ بٌٚ انحٌٚ ٔاٜخر بانعثٔر عهٗ  ٚقٔل اسحاق َٚٔتٌ : -ٗ٘ٔ

 حصاة أَعو أٔ قٔقعة أخيل يٌ انيعتاد، بَٚيا يحٚط انحقٚقة انشاسع ييتد أيايٙ ٔنو ٚتو اكتشاـّ بعد.

 ٚعبر ْرا انئقؾ عهٗ أٌ:

 ٚعد قهٚال نيا الَعرـّياَعرـّ  -انيعرـة انعهيٚة احتيانٚة                            ب-أ

 رات خاَب اختياعٗ -تراكيٚة                                             د -ج                

ـا٠َسكاٌ يَككر انقككدو ٚعتيككد عهككٗ ؼٚككرِ، ٔٚحككأل ا٠تٚككاٌ بشككٙء خدٚككد، ٔعهككٗ ْككرا ـاالعتيككاد ٔاالبتكككار ْيككا يككٌ  -٘٘ٔ

 بل ال تقٔو حضارة ٔال تزدْر ثقاـة إال عهٚٓا.انعٔايل انالزية نتقدو انيدَٚة ٔارتقابٓا، 

 ٚعبر ْرا انئقؾ عهٗ أٌ:

 ياَعرـّ ٚعد قهٚال نيا الَعرـّ -انيعرـة انعهيٚة احتيانٚة                            ب-أ

 رات خاَب اختياعٗ -تراكيٚة                                             د -ج                

 

رصٔدا خهٚهة نهكسٔؾ ٔانخسٔؾ اعتيد عهٚٓا انفهكٙ دَتٔرٌ Hانفهكٙ ا٠ٚطانٙ كارٔنٔ َٚهَٔ إٌ نهبتاَٙ  ٚقٔل -ٙ٘ٔ
 ”.و )بعد سبعة قرٌٔ يٌ ٔـاة انبتاَٙ( ـٙ تحدٚد تسارع حركة انقير خالل قرٌ يٌ انزيا7ٗ9ٌٔعاو 
 

 -تعبر انيقٔنة انسابقة عٌ :

 انعقالَٚة -ب                         االحتيانٚة  -أ

 االَساَٚة -د                           انتراكيٚة -ج
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 . َظرٚككككة دٔراٌ اٞرض حككككٔل انشككككيس حهككككت يكككككاٌ َظرٚككككة يركزٚككككة اٞرض ٔدٔراٌ انشككككيس حٔنٓككككا -7٘ٔ

 -تعبر انيقٔنة انسابقة عٌ :

 انعقالَٚة -االحتيانٚة                                    ب-أ

 االَساَٚة -د                            انتراكيٚة             -ج
 

 . َظرٚة آَٚشتاٌٚ انتٙ أسٓيت ـٙ تٔسٚع َظرٚة َٚٔتٌ ٔتطٔٚر يعرـتَا بقٔاٌَٚ انيادة ٔانحركة -8٘ٔ

 -تعبر انيقٔنة انسابقة عٌ :

 انعقالَٚة -االحتيانٚة                     ب-أ

 االَساَٚة -انتراكيٚة                      د -ج
 

 . ) ـيعرـة أسباب يرض يا ، تيكٌ انعانو يٌ إٚخاد عالج نّ ) كاَٞسٔنٌٚ ـٙ عالج يرضٗ انسكر -9٘ٔ

 -ٚعد رنك يٌ :

 انعقالَٚة -اساسٚات انبحث انعهيٗ                       ب-أ

 االَساَٚة -انتراكيٚة                                     د -ج
 

 ال أعرؾ إال حقٚقة ٔاحدة، ْٔٙ أََٙ ال أعرؾ شٚبا. إََٙ خاْلٌ  -اسحاق َٚٔتٌ:- ٓٙٔ

 ٚعبر ْرا انئقؾ عهٗ أٌ:

 ياَعرـّ ٚعد قهٚال نيا الَعرـّ -انيعرـة انعهيٚة احتيانٚة                            ب-أ

 رات خاَب اختياعٗ -تراكيٚة                                             د -ج                

 أشاْد يا تو اَخازِ يٌ انعيل ٔانخٓد انكٌبٚر ـٗ انياضٗ . ٔأخيع انٌبٚاَات انتٗ ٔضعٓا آالؾ انخبراء -ٔٙٔ

 كَقطة بدء ثو أضع آالؾ انٌبٚاَات االخرٖ ......تٔياس أٌدسٌٔ .

 تعبر انيقٔنة انسابقة عهٗ :

 ياَعرـّ ٌٚعد قهٌٚال نيا الَعرـّ -ب    انيعرـة انعهٌيٚة احتيانٌٚة          -أ

 انعقالَٚة  -د          تراكٌيٚة            -ج

 عيل انفرٚق ٚخزٖء انيٓية ٔٚضاعؾ انَخاح .-ٕٙٔ

 تشٚر ْرِ انعبارة انٗ أحد خصابص انيعرـة انعهيٚة ْٔٗ ...........

 عقالَٚة -احتيانٚة                                    ب-أ

 اَساَٚة -د                     اَساَٚة                  -ج

 انئْبة تحقق انفٔز ـٗ يبارٚات نكٌ عيل انفرٚق ٔانركاء ٚربح انبطٔالت . ياٚكل خٔردٌ .  -ٖٙٔ

 ٚؤكد رنك عهٗ أٌ انيعرـة انعهيٚة 

 احتيانٚة -رات خاَب اختياعٗ                               ب - أ
 نٓا أطار َظرٖ ـهسفٗ -قالَٚة                                           دع -ج            

 

 نو ٚستطع ا٠َساٌ تفسٚر ظاْرتٙ انخسٔؾ ٔانكسٔؾ إال بعد اكتشاؾ حركة دٔراٌ اٞرض حٔل انشيس -ٗٙٔ

 . ٔحركة انقير حٔل اٞرض

 ٚؤكد رنك عهٗ أٌ انيعرـة انعهيٚة 

 احتيانٚة -ب             رات خاَب اختياعٗ                   - أ
 نٓا أطار َظرٖ ـهسفٗ -عقالَٚة                                           د -ج            
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  يٌ انيدْش أٌ تعرؾ كو ٚيكٌ أٌ ٚتحقق عَديا ال ٚٓو نيٌ سَٚسب انفضل -٘ٙٔ

 ٚؤكد رنك عهٗ أٌ انيعرـة انعهيٚة 

 احتيانٚة -ب        رات خاَب اختياعٗ                        - أ
 نٓا أطار َظرٖ ـهسفٗ -عقالَٚة                                           د -ج            

 

 أبكككككككٌ خهكككككككدٌٔ " إٌ ا٠َسكككككككاٌ ككككككككابٌ يكككككككدَٙ بطبعكككككككّ" أ٘ أَكككككككّ ال ٚسكككككككتطٚع انعكككككككٚش يَعكككككككزال عكككككككٌ -ٙٙٔ

 ) .انخياعة

 تشٚر انيقٔنة انٗ احد خصابص انيعرـة انعهيٚة:

 اَساَٚة -ب                   انيعرـة انعهيٚة احتيانٚة  -أ

 ٚقَٚٚة -د                      تراكيٚة         -ج

 (ْٚهٌٚ كٚهر)ٔحدَا ٚيكََا أٌ َفعل انقهٚل ، يعا ٚيكََا أٌ َفعل انكثٚر.        -7ٙٔ

 تشٚر انيقٔنة انٗ احد خصابص انيعرـة انعهيٚة:

 اَساَٚة -ب                 احتيانٚةانيعرـة انعهيٚة -أ

 ٚقَٚٚة -د                        تراكيٚة                  -ج

احيد زٔٚل: اٞٔرٔبٌٚٚ نٚسٔا أركٗ يَا ٔنكَٓو ٚقفٌٔ ٔٚكدعئٌ انفاشكل حتكٗ ٚكَخح ... أيكا َحكٌ ـَحكارب ـكٙ - 8ٙٔ

 انَاخح حتٗ ٚفشل.

 : ضرٔرة ٔخٔد تشٚر انيقٔنة انٗ 

 انخاَب االختياعٗ  -ب             احتيانٚة                  -أ

 ٚقَٚٚة -تراكيٚة                                      د -ج                               

ٌٚهٌٚٔ يٌ َقضّ يٌ أـكار أرسطٔ ْٔ )أٌ االٌشٚاء انثقٌٚهة تسقط عهٗ االرض أسرع يٌ  -9ٙٔ كاٌ أشٓر يا تيكٌ خان

ٌشٚاء انخفٌٚفة (. ٔقد أثبت خانٌٚهٌٚٔ خطأ رنك بطٌرٚقة عيهٌٚة ٔرنك بإسقاط خسٌيٌٚ يختهفٗ انٔزٌ يٌ َفس االرتفاع ، اال

قال : أَّ قد أخرٖ ْرِ انتخربة يٌ أعهٗ برج )ٌبٚزا(. ٌٔ ٌَٚة .   ـأستؽرقا َفس انفترة انزي

 -ٚعد رنك يٌ :

 االحتيانٌٚة -ب          اساٌسٚات انبحث انعهيٗ                        -أ

ٌٚة                                             د -ج  انعقالَٚة -انتراكي

ٚة -7ٓٔ ٌٔ ٌٚس انعانو ْارـٗ بعدة قرٌٔ ـٗ أكتشاؾ اندٔرة اندي  سبق ابٌ انَف

 -ٚعد رنك يٌ :

 االحتيانٌٚة -اساٌسٚات انبحث انعهيٗ                                  ب-أ

ٌٚة                                             دا -ج  انعقالَٚة -نتراكي

 

 ابٌ خهدٌٔ قد سبق )اليارك( ـٙ انقٔل ـٙ أثر انبٚبة عهٗ اٞحٚاء -7ٔٔ
 -ٚعد رنك يٌ :

 االحتيانٌٚة -اساٌسٚات انبحث انعهيٗ                                  ب-أ

ٌٚة                        -ج  انعقالَٚة -د                      انتراكي

 

 برتراَد راسل ٚقٔل ال تكٌ يتأكداً خداً يٌ أ٘ شٙء. ـفٗ انعهو االئر َسبٚة  -7ٕٔ

 -تعبر انعبارة عٌ خصابص انيعرـة انعهيٚة ْٔٗ :       

 االحتيانٚة -انتراكيٚة                                ب-أ
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 رات خاَب اختياعٗ -االَساَٚة                               د -ج      

 انحقٚقة ْٙ خطأ يصحح بإستيرار. ؼاستٌٔ باشالر   -7ٖٔ

 تشٚر انيقٔنة انٗ أحد خصابص انيعرـة انعهيٚة ْٔٗ:             

 االحتيانٚة  -ب                    االَساَٚة                 -أ

 انعقالَٚة -انتراكيٚة                                   د -ج                           

 انَظرٚات انخدٚدة نو تتطٔر يٌ انقدٚية بل إٌ انخدٚد احتٖٔ عهٗ انقدٚو.    ؼاستٌٔ باشالر    -7ٗٔ

 تشٚر انيقٔنة انٗ أحد خصابص انيعرـة انعهيٚة ْٔٗ:

 االحتيانٚة  -اساسٚات انبحث انعهيٗ                     ب-أ

 انصراع بٌٚ انقدٚو ٔانحدٚث -د                                   عقالَٚة  -ج                           

إٌ انيختيع انعهيٙ نّ ثالثة دعايات ربٚسٚة ْٔٙ انعهو، انتكَٔنٔخٚا ٔانيختيع ـيٌ انعهو تَشأ  احيد زٔٚل: -7٘ٔ

 انتكَٔنٔخٚا ٔبانتانٙ تساعد عهٙ تطٔٚرِ ٔا٠ثَاٌ ال ٚتٔاخداٌ إال إرا كاٌ انيختيع ٚقدر ٔٚدرك أْيٚة انعهو .

 تعبر انيقٔنة انسابقة عٌ أحد خصابص انيعرـة انعهيٚة ْٔٗ:

 االحتيانٚة -ت انبحث انعهيٗ                    باساسٚا-أ

 رات خاَب اختياعٗ -انتراكيٚة                               د -ج      

 

 

 َْر٘ ـٔرد َخح َّٞ نو ٚكٌ ٚأير انعيال بانقٚاو بانعيل، بل كاٌ ٚراٌْ عهٗ أٌ ٚقٔئا بّ سٔٚا .-7ٙٔ

 تتقدو يٌ خالل :تشٚر انيقٔنة انسابقة اٌ انيعرـة انعهيٚة 

 انتراكيٚة -انصراع بٌٚ انقدٚو ٔانحدٚث          ب-أ

 رات خاَب اختياعٗ  -االحتيانٚة                            د -ج                                   

 

 ٚعتبر ابٌ سَٚا أٔل يكتشؾ نقأٌَ انحركة اٞٔل قبل اسحق َٚٔتٌ ، -77ٔ
 انيعرـة انعهيٚة تتقدو يٌ خالل :تشٚر انيقٔنة انسابقة اٌ 

 انتراكيٚة -انصراع بٌٚ انقدٚو ٔانحدٚث          ب-أ

 رات خاَب اختياعٗ  -االحتيانٚة                            د -ج                                   

قال بّ كٔبرَكس عانو انفهك ٔقد ٔضع ابٌ انشاطر َظرٚة خدٚدة ـٙ حركة انكٔاكب انسٚارة ٔرصدْا تسبق يا  -78ٔ
 انر٘ خاء بعدِ بعدة قرٌٔ.

 تشٚر انيقٔنة انسابقة اٌ انيعرـة انعهيٚة يعرـة :

 انتراكيٚة -انصراع بٌٚ انقدٚو ٔانحدٚث          ب-أ

 رات خاَب اختياعٗ -االحتيانٚة                            د -ج                                   

انَفٚس يكتشؾ اندٔرة اندئٚة انصؽر٘ . عبقر٘ انطب انعربٙ انر٘ خعل يٌ يعارؾ انتشرٚح عهيا إبٌ  -79ٔ

 .يستقال ٔكشؾ أسرار انقهب ٔاكتشؾ اندٔرة اندئّٚ انصؽر٘ قبل ٔنٚو ْارـٙ بأربعة قرٌٔ

 تشٚر انيقٔنة انسابقة اٌ انيعرـة انعهيٚة تيتاز ب :

 انتراكيٚة -انصراع بٌٚ انقدٚو ٔانحدٚث          ب-أ

 رات خاَب اختياعٗ -االحتيانٚة                            د -ج                                   

َظرٚة ـٚثاؼٔرس، ٔاستطاع أٌ ٚعطٙ حهٔال َْدسٚة نبعض انيعادالت  تيكٌ ثابت بٌ قرة يٌ تطٔٚر ٔتخدٚد  -8ٓٔ
 انتكعٚبٚة انتٙ عخز عَٓا عهياء ا٠ؼرٚق انعظاو".

 ر رنك عٌ :ٚعب

 انتراكيٚة -انصراع بٌٚ انقدٚو ٔانحدٚث          ب-أ
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 رات خاَب اختياعٗ -االحتيانٚة                            د -ج                                   

ضؽط ٔٔزٌ ْٔ استدالل يٌ َظرٚة عهيٚة سابقة تؤكد بأٌ نهياء ضؽط ٔٔزٌ نّ االـتراض بأٌ انٓٔاء انخٖٔ  -8ٔٔ

 ٚدل رنك عهٗ :

 االحتيانٚة -االَساَٚة              ب - أ
 انعقالَٚة -انتراكيٚة            د -خـ 

 انٓيداَٙ ٔا٠درٚس ٔانخازٌ ٔابٌ خهكاٌ عهياء يسهيٌٚ سبقٔا َٚٔتٌ ـٙ انقٔل بانخاربٚة -8ٕٔ
 ٚدل رنك عهٗ :

 االحتيانٚة -االَساَٚة              ب - أ
 انعقالَٚة -انتراكيٚة            د -خـ 

 يا ٚؤكد بال دنٚل ٚيكٌ َفّٚ بال دنٚل .)اقهٚدس (. -8ٖٔ
 تعبر انيقٔنة انسابقة عٌ أحد خصابص انيعرـة انعهيٚة ْٔٗ:

 االحتيانٚة -اساسٚات انبحث انعهيٗ                    ب-أ

 رات خاَب اختياعٗ -انتراكيٚة                               د -ج      

 ٔابٌ حيزة قد يٓدا باستكشاـاتٓيا انٗ انٔصٔل نيعرـة انهٔؼارتٚيات ٔحساب انتكايل ٔانتفاضل ابٌ َٚٔس -8ٗٔ
 ٚدل رنك عهٗ :

 االحتيانٚة -ب                       االَساَٚة             - أ
 انعقالَٚة -د            نصراع بٌٚ انقدٚو ٔانخدٚدا -خـ 

 

 ـعل شٗء ـٗ يخال انعهو ، ٔعَديا تحأل اختراع شٗء يا ، ٌٚخبركٓا ٚكٌثٚرة ْٗ انيرات انتٗ تحأل ـٌ  -8٘ٔ

ٌٚل ، ٔأٌ ْرا نٌ ٌٚخدٖ َفعا . ....د/ رٔبرت الَخر  أشخاصا أٌ ْرا االير يستح

 -تعبر انيقٔنة انسابقة عٌ ضرٔرة ٔخٔد :

 انعقالَٚة  -االحتيانٌٚة                                             ب-أ

ٌٚة -انتراكٌيٚة                                              د -ج                           االَساَ

ـٗ دراسة عهو انفهك عَد انعرب ْٗ :"يا ٔصهت بّ  Sedilot"إٌ انَتٚخة انعاية انتٗ ٚخرج بٓا ساٚدٚهٔت  -8ٙٔ
نتٗ كاٌ ٚيكٌ نَٟساٌ انٔصٔل إنٚٓا يدرسة عهو انفهك ـٗ بؽداد ـٗ َٓاٚة انقرٌ انعاشر إنٗ أقاصٗ حدٔد انيعرـة ا

 دٌٔ أستعيال انعدسات ٔانيرقب ) انتهسكٔب(."
 ٚدل رنك عهٗ :

 االحتيانٚة -االَساَٚة              ب - أ
 انعقالَٚة -انتراكيٚة            د -خـ 

ل رسانة عٌ عهو انرٚاضٚات طبعت ـٙ أٔرٔبا كاَت يأخٔرة يٌ خدأل انعانو انيسهو أبٙ عبد -87ٔ ّٔ هللا انبتاَٙ  أ
  و ـٙ انَٚٔاٌ.9ٖٗٔ،ٔقد طبعت ْرِ انرسانة اٞٔنٗ عاو 

 -ٚعد رنك يٌ :

 انرٔح انَقٌدٚة -ب                                  االياَة انعهٌيٚة     -أ

 اندقة . -د                                 انٌخٚال                     -ج

 
ل يٌ أدخل اٞرقاو  -88ٔ ّٔ انرٚاضٚات ٔاٞرقاو  انَٓدٚة إنٗ انعربٚة ْٔ أبٔ عبد هللا يحيد بٌ ئسٗ انخٔارزيٙ عانو أ

أرقاو استعيهٓا انَٓٔد يٌ قبل انعرب بقرٌٔ  انخ ْٙ … ،٘،ٗ،ٖ،ٕ،ٔانتٙ َستعيهٓا انٚٔو ـٙ كتابة اٞعداد انعربٚة 
 طٔٚهة.

 ٚدل رنك عهٗ : 

 انرٔح انَقٌدٚة -ب                                  االياَة انعهٌيٚة     -أ

 اندقة . -د                                 انٌخٚال                     -ج
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نّ أثر كبٚر ـٙ تطٔٚر حساب انيثهثات. ٔاشتٓر بكتابة ) انزٚح انصابٙ ( انر٘ حدد ـّٚ يٚل دابرة انبتاَٗ  -89ٔ

انشيس ، سيٙ بطٚهئس انعرب ، ٔصحح أخطاء يٌ سبقِٔ ـٙ انكسٔؾ بدقة كبٚرة ، ٔطٔل انسَة ٔانفصٔل ٔيدار 

 عهو انفهك

 :  ٚعبر رنك عهٗ 

 انرٔح انَقٌدٚة -ب                                  االياَة انعهٌيٚة     -أ

 اندقة . -د                                 انٌخٚال                     -ج

 . ال ٚيكٌ الحد اٌ ٚصبح قابدا َاخحا إٌ اراد اٌ َٚخز انعيل نٔحدِ أ اراد اٌ تَسب كل االَخازات نّ -9ٓٔ

 (اندرو كارنيجي)

 ٚعبر رنك عٌ ضرٔرة ٔخٔد :

 االحتيانٚة -االَساَٚة              ب - أ
 انعقالَٚة -انتراكيٚة            د -خـ 

أََا عَديا َعٚش َٞفسَا تصبح أعيارَا قصٚرة ، ٔعَديا  َعٚش َٞفسكَا ٔنٝخكرٌٚ تيتكد أعيارَكا  إنكٗ يكا بعكد  -9ٔٔ

 (يا استحق أٌ ٚٔند يٌ عاش نَفسّ )ئتَا  . ـعهٗ ا٠َساٌ أٌ ال ٚعٚش نَفسّ ـحسب بل نٝخرٌٚ

 ٚعبر رنك عٌ ضرٔرة ٔخٔد :

 االحتيانٚة -االَساَٚة              ب - أ
 انعقالَٚة -انتراكيٚة            د -خـ 

 

خٔدة انعيل ال تأتٙ صدـة ابداً .. آَا َتاج َٔاٚا حسَة ، ٔ خٓد صادق ، ٔ تٔخّٚ ركٙ ، ٔ اخراج يتيرس ..  -9ٕٔ
 ـٓٙ تيثل االختٚار انحكٚو نبدابل يتعددة ٔنٚاو ـٔستر

 ٚعبر رنك عٌ ضرٔرة ٔخٔد :

 االحتيانٚة -االَساَٚة              ب - أ
 انعقالَٚة -انتراكيٚة            د -خـ 

 

 

 

 

 

 خيٚع انيَاـر انتٗ تحتاخٓا ـٗ حٚاتك تكيٌ ـٗ خٚانك . ـخٚانك ْٔ ٔرشة عيل دياؼك ، َّٞ قادر عهٗ تحٔٚل -9ٖٔ

 قدرة انعقل انٗ اَخاز ٔثرٔة ..........َابهٌٚٔ ْٚل.

 عَدك عهٗ انصفة انتٗ تعكسّ.ـٗ ضٔء ـٓيك نهيقٔنة انسابقة دنل بيثال يٌ 
ٌٚست ؼاٚة انعهو انفٓو كيا ٌٚقال ؼانبا ـؽاٚتّ ْٗ انتَبؤ -نٗ كَٔت دٖ َٖٔ: -9ٗٔ  ن

 ـٗ ضٔء رنك ٔظؾ  بيثال يٌ عَدك عهٗ انيٓية انتٗ تعكسٓا انيقٔنة

 بعض انَتابح انتطبٚقٚة نهعهو ـٗ يخال االتصاالت دنل بيثال عهٗ  -9٘ٔ

 آدو سيٚث . انيضاد نهتسيو بانخٓل ٔ انخراـاتانعهو ْٔ انترٚاق  -9ٙٔ

 . يٌ انَاحٚة االصطالحٚة ـٗ ضٔء ـٓيك نهعبارة حهل يفٓٔو انعهو            

 انبرت اَٚشتاٌٚ . انعهو نٚس سٖٔ إعادة ترتٚب نتفكٚرك انٚٔيٙ -97ٔ

  دنل بيثال يٌ عَدك عهٗ ْدؾ انعهو ـٗ ضٔء ـٓيك نهعبارة 

 ال تكَٔٔا نّ رٔاة كَٔٔا نهعهو رعاة ٔ  -98ٔ

 ٔظؾ بيثال يٌ عَدك أحد أخالقٚات انعانو انتٗ تعكسٓا انعبارة انسابقة 

 االسبهة انيقانٚة
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 االصيعٙ . أٔل انعهو انصيت ، ٔ انثاَٙ االستياع ، ٔ انثانث انحفظ ، ٔ انرابع انعيل ، ٔ انخايس َشرِ  -99ٔ

 ٔظؾ بيثال يٌ عَدك أحد أخالقٚات انعانو انتٗ تعكسٓا انعبارة انسابقة      

           ٚقٔل خٔزٚؾ خاسترٔ: َحٌ ال َعٚش نَفكر بل َفكر نَعٚش ٔعٌ طرٚق انفكر َعٚش حٚاة أٔـر خصبا  -ٕٓٓ

 ٔأرحب أـقا ٔأعيق يعَٗ ٔأؼَٗ ـضٚهة ٔأرسخ ٚقَٚا ٔأقٔو عدال.

 دنل بيثال يٌ عَدك  عهٗ اْو َتابح انعهو انتطبٚقٚة ضٔء رنكـٗ                      

 انخٚال أْو يٌ انيعرـة، انيعرـة يحدٔدة، بَٚيا انخٚال ـٚطٔق انعانو بأسرِ-ٕٔٓ

 ـٗ ضٔء ـٓيك نهعبارة دنل بيثال يٌ عَدك عهٗ اْيٚة انخٚال نهعانو

ٌٚال ْٔ انرٖ ٌٚبدع ْٔٔ انرٖ ٌٚيَح انقٖٔ  -ٌرٚبٔ: -ٕٕٓ  انعقهٌٚة يادتٓا بل أَّ ٌٚيَحٓا أٌٚضا انحهٔل نيشاكهٓا.انخ

ٌٚة انٌخٚال نهعانو  ـٗ ضٔء ـٓيك نهعبارة دنل بيثال يٌ عَدك عهٗ اْي

 (ؼاستٌٔ باشالر)ٚتحتو، عهٗ انخٚال أٌ ٚفرط ـٙ خٚانّ، كٙ ٚيتهك انفكر يا ٚكفٙ       -ٖٕٓ

 تَيٚة انعهو ـٗ ضٔء ـٓيك نيٓية انخٚال دنل بيثانٌٚ عهٗ دٔرانخٚال ـٗ

 َٔرياٌ ـَسَت بٚل . انخٚال .. بساط انرٚح انحقٚقٙ -ٕٗٓ

 ـٗ ضٔء ـٓيك نهعبارة دنل بيثال يٌ عَدك عهٗ اْيٚة انخٚال نهعانو

 (تٔياس أدٚسٌٔ)نالختراع ٚكفٙ انحصٔل عهٗ خٚال كبٚر ٔكٔية يٌ انقياية .        -ٕ٘ٓ

 دٔرانخٚال ـٗ تَيٚة انعهوـٗ ضٔء ـٓيك نصفة انخٚال دنل بيثانٌٚ عهٗ 

 انخٚال أكثر اْيٚة يٌ انيعرـة، ـٓٔ ٚحٚط بانعانو.-     اَٚشتاٌٚ: -ٕٙٓ

 ـٗ ضٔء ـٓيك نصفة انخٚال دنل بيثانٌٚ عهٗ دٔرانخٚال ـٗ تَيٚة انعهو

 

 كٗ تخترع ـأَت بحاخة نهٌخٚال انخصب ٔكٔية يٌ انخردٔات )ؼٚر انيرؼٔب ـّٚ( ....تٔياس أٌدسٌٔن -7ٕٓ

ٌٌٚ عهٗ دٔرانٌخٚال ـٗ تٌَيٚة انعهوـٗ ض  ٔء ـٓيك نصفة انٌخٚال دنل بيثان

انخيٚل ـٙ أيرٚكا ْٔٔ يا خعهٓا تتقدو عهٗ انعانو عهيٚا، أٌ انخٚال ال ٚقتل ٔنٚست نّ حدٔد ٔكل  - احيد زٔٚل: -8ٕٓ

انيؤسسات تشخعّ، ٔانعانو انحقٚقٙ انيحب نعهيّ ال بد أٌ ٚحهو، ٔإرا نو ٚتخٚل انعانو ٔٚحهو، سٚفعل يا ـعهّ انسابقٌٔ 

 ٔنٌ ٚضٚؾ شًٚبا.

 دنل بيثال يٌ عَدك عهٗ احد صفات رخل انعهو انتٗ تعكسٓا انفقرة انسابقة

 

 

 

 

 

أَا نو أـعل أٖ شٗء عٌ طرٚق انصدـة، ٔال أٖ يٌ اختراعاتٗ خاءت عٌ طرٚق انصدـة، بل خاءت عٌ طرٚق  -9ٕٓ

 انعيل. تٔياس أدٚسٌٔ 

 : تعبر انيقٔنة انسابقة عٌ أحد خصابص انتفكٚر انعهيٗ ْٔٔ

 انحرٚة -ْادؾ                         ب - أ
 انئضٔعٚة -انعئيٚة                    د -ج                                            

 يا ٚؤكد بال دنٚل ٚيكٌ َفّٚ بال دنٚل .)اقهٚدس (. -ٕٓٔ
 ـٗ ضٔء انيقٔنة برٌْ بيثال يٌ عَدك عهٗ أحد  انيبادٖء انعقهٚة انتٗ تعكسٓا انعبارة.     

 
 انــبتــاَٙ ْٔٔ أٔل يٌ قال بأٌ انيحٚط انَٓد٘ ٚتصل بؽٚرِ يٌ انبحار .  -ٕٔٔ

 تعبر انيقٔنة انسابقة عٌ أحد خصابص انتفكٚر انعهيٗ ْٔٔ :

 انئضٔع انثاَٗ 

 هيٗ ٔخطٔاتّخصابص انتفكٚر انع 
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 كيٗ  -ْادؾ                         ب - أ
 انئضٔعٚة -انعئيٚة                    د -ج                                            

 
      حقل انفٚزٚاء انرٚاضٚة انر٘ ال ٚعتيد عهٗ دراسة انيادة يباشرة ، بل ٚتٔصل إنٗ َتابخّ عبر يعادالت رٚاضٚة  -ٕٕٔ

 : ٚعد رنك يٌ  . بحتة

 كيٗ  -ْادؾ                         ب - أ
 انئضٔعٚة -انعئيٚة                    د -ج                                            

انتحهٚق ـٙ انفضاء انخارخٙ نو ٚكٌ ييكَاً إال عهٗ أساس ٔضع يخئعة َظرٚات تيٓد نتحقٚقّ بانفعل بعضٓا  -ٖٕٔ

بانفهك ٔانرٚاضٚات ، أضؾ إنٗ رنك انَظرٚات انتٙ تتعهق با٠َساٌ يٌ انَاحٚتٌٚ ٚتعهق بانحركة ، ٔبعضٓا ٚتعهق 

 . انعضٔٚة ٔانَفسٚة ، ٔانتٙ ترصد ردٔد أـعانّ خارج َطاق اٞرض

 : ٚعد رنك يٌ  

 كيٗ  -ْادؾ                         ب - ب
 انئضٔعٚة -د     انعئيٚة                -ج                                            

انيستخدية اٌٜ، ٔنٓرا َخد أٌ اندقٚقة  ٓٔ، بدالً يٌ ٓٙكاٌ انبابهٌٚٔ انقدياء ٚخرٌٔ انحساب بتكرار انقاعدة  -ٕٗٔ
 درخة. ٖٓٙثاَٚة، ٔاندابرة  ٓٙتحتٔ٘ عهٗ 

 تعبر انيقٔنة انسابقة عٌ أحد خصابص انتفكٚر انعهيٗ ْٔٔ :

 كيٗ -ْادؾ                         ب - أ
 انئضٔعٚة -انعئيٚة                    د -ج

 

 ’.كل يعرـة، بيثابة خٔاب عٌ قضٚة‘ـ  ؼاستٌٔ باشالر:-ٕ٘ٔ

 تعبر انيقٔنة انسابقة عٌ أحد خصابص انتفكٚر انعهيٗ ْٔٔ :

 انحرٚة -ْادؾ                         ب-أ

 انئضٔعٚة -انعئيٚة                    د -ج

 أٔل يٌ أنؾ ـٙ انحساب ٔانخبر بطرٚقة عهيٚة يَظية ٔ استعيل اٞرقاو ـٙ انحسابانخٔارزيٙ  -ٕٙٔ
 تشٚر انيقٔنة انسابقة عهٗ احدٖ خصابص انتفكٚر انعهيٗ ْٔٗ :

 كيٗ -ْادؾ                         ب-أ

 انئضٔعٚة -انعئيٚة                    د -ج                                            

نٚبَتز )ـٚهسٔؾ ٔرٚاضٙ انياَٗ(: "إٌ يبادئ انعقل ْٙ عصب ٔرٔح االستدالل ْٔٙ ضرٔرٚة نّ كضرٔرة  -7ٕٔ

 انعضالت ٔاٞعصاب نظاْرة انيشٙ." ٚعبر رنك عٌ يبادٖء انتفكٚر انعهيٗ انتٗ َطبقٓا دٌٔ شعٔر يثل 

 سببنٚس نكل حادث  -استحانة تاكٚد انشٗء َٔقٚضّ ـٗ اٌ ٔاحد            ب-أ

 االشٚاء تحدث ـخاءة دٌٔ سبب -يٌ انيؤكد حدٔث شٗء يٌ الشٗء                     د -ج             

 

دعا ابٌ خهدٌٔ إنٙ انرحية باٞطفال ٔعارض استعيال انشدة تخآْو ٔبٌٚ انيفاسد انخهقٚة ٔاالختياعٚة انتٙ  -8ٕٔ

 انَفس َٔشاطٓا ، ٔٚفسد يعاَٙ االَساَّٚ .  ؾ ٚقضٚاٌ عهٙ اَبساطَتَخو عٌ انقسٔة ٔقال أٌ انقٓر ٔانع

 تشٚر انيقٔنة انسابقة عهٗ احدٖ خصابص انتفكٚر انعهيٗ ْٔٗ :

 انحرٚة -ْادؾ                         ب-أ

 انئضٔعٚة -انعئيٚة                    د -ج

ٚعتبر ابٌ سَٚا أٔل يٌ اخترع انيخدر قبل انخراحة ٔسياِ انيرقد ٔكرنك اخترع أل حقَّ نحقٌ اٞدٔٚة ـٙ   -9ٕٔ

 انخسو ٔسياْا انزراقة



45 
 

 تشٚر انيقٔنة انسابقة عهٗ احدٖ خصابص انتفكٚر انعهيٗ ْٔٗ :

 انحرٚة -ْادؾ                         ب-أ

 انئضٔعٚة -انعئيٚة                    د -ج                                            

 

ابتكر ابٌ سَٚا أٔل خراحة نٟعصاب انيقطٔعة .ٔاكتشؾ يرض شهل عصب انٔخّ ،ْٔٔ أل يٌ ٔضع قٔاعد   -ٕٕٓ

 خراحة انسرطاٌ ٔانتٙ ْٙ قٔاعد انعالج انخراحٙ نٓرا انيرض ـٙ انطب انحدٚث 

 تشٚر انيقٔنة انسابقة عهٗ احدٖ خصابص انتفكٚر انعهيٗ ْٔٗ :

 انحرٚة -ْادؾ                         ب-أ

  انئضٔعٚة -انعئيٚة                    د -ج                                            

 ا٠َساٌ ٔانعانو.ٚقٔل ْٚدخر: "انحقٚقة ْٙ انحرٚة أ٘ أَٓا َٔع يٌ انعالقة بٌٚ  -ٕٕٔ

 " ـانرخل انعهو يطهق انحرٚة ـٗ : 

 انشٓرة -َقد أ تعدٚل يا ٚراِ                              ب - أ
 االستيرارٚة -انراتٚة                                                  د -ج                     

ل يٌ استخدو انخرر انتربٚعٙ ْٔ انعانو يحيد  -ٕٕٕ ّٔ ل يٌ استعيهّ نٟؼراض انحسابٚة أ ّٔ بٌ ئسٗ انخٔارزيٙ، ٔأ
ْخرٚة ٔاَتشر  89ْٔخرٚة ٔتٔـٙ سَة  8ْٕ٘ٔ انعانو أبٔ انحسٌ عهٙ بٌ يحيد انقهصاد٘ اَٞدنسٙ انر٘ ٔند عاو 

  ْرا انريز ـٙ يختهؾ نؽات انعانو.
 تشٚر انيقٔنة انسابقة عهٗ احدٖ خصابص انتفكٚر انعهيٗ ْٔٗ :

 انحرٚة -ب                             ْادؾ       -أ

 انئضٔعٚة -د          االستيرارٚة                   -ج                           

 

كاٌ انقزَٔٚٙ شأٌ عهياء عصرِ ئسٔعٚاً ٚٓتو بانفقّ ٔانخؽراـٚا ٔانفهك ، إال اٌ أعظو أعيانّ شأَاً كاٌ عهو  -ٖٕٕ

 اٞرصاد انخٔٚة ، ٔأنؾ انٙ خاَب رنك انعدٚد يٌ كتب انخؽراـٚا ٔانتارٚخ انطبٚعٙ .

 ٚدل رنك عهٗ اٌ انتفكٚر انعهيٗ:

 حر -ْادؾ                         ب-أ

 ئضٔعٗ -راتٗ                                د -ج                                            

 

 .ٚعبر رنك عهٗ :نهحكو عهٗ شٙء خاص ال بد أٌ ٚكٌٔ ا٠َساٌ عهٗ عهو خاص برنك انشٙء – أرسطٔ: -ٕٕٗ

 انحرٚة -ْادؾ                         ب-أ

  انئضٔعٚة -انعئيٚة                    د -ج                                            
ٚبدٔ أٌ انبتاَٙ ْٔ أٔل يٌ ٔضع عهو انيثهثات نخدية انفهك ، كيا كاٌ أٔل يٌ أٔنٗ انيثهثات انكرٔٚة انعَاٚة ،  - ٕٕ٘

 عرـة هللا تعانٗ .ـكاٌ انعانو انيؤيٌ انر٘ نو ٚؽتر بعهيّ ، بل استعيل عهيّ ني
 ٚعبر رنك عهٗ :

 انحرٚة -ْادؾ                         ب-أ

  انئضٔعٚة -انعئيٚة                    د -ج                                            
تَأل انقزَٔٚٗ  بانتحهٚل ظاْرة خسٔؾ انقير ٔكسٔؾ انشيس يع تقدٚو ٔصؾ دقٚق نهظاْرتٌٚ يع أسباب  -ٕٕٙ

 ٔتعهٚالت يبٓرة . يٌ أبرز يؤنفاتّ آثار انبالد ٔأخبار انعباد . 

 ٚعبر رنك عهٗ أٌ انتفكٚر انعهيٗ ٚيتازبأَّ:

 حر -ْادؾ                         ب-أ

 ئضٔعٗ -اخرابٗ                               د -ج                                            

 ٔخّ ٌبٚكٌٔ ْيتّ ٔـهسفتّ َحٔ انيسابل انعيهٌٚة ٔيا ٌٚسعد انَاس -7ٕٕ
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 ٚدل رنك عهٗ اٌ انتفٌكٚر انعهيٗ:

 حر -ب        ْادؾ                      -أ

 ئضٔعٗ -اخرابٗ                               د -ج                                            

 إٌ انحرٚة ضرٔرٚة تياًيا نهتقدو ـٙ انعهو ٔانفٌَٔ انحرة.    ٚقٔل بارٔخ سبَٚٔزرا: - 8ٕٕ

 تعبر انيقٔنة انسابقة عهٗ احد خصابص انتفكٚر انعهيٗ  ْٔٔ:

 انعئيٚة -ْادؾ                          ب-أ

 انحرٚة -انئضٔعٚة                    د -ج                                         

 

 ْٔ ٔحدِ انحر َيٌ ٚعٚش بئاـقة حرة تحت تٔخّٚ كايل يٌ انيَطق.    ٚقٔل بارٔخ سبَٚٔزا: -9ٕٕ

 تعبر انيقٔنة انسابقة عهٗ احد خصابص انتفكٚر انعهيٗ  ْٔٔ:

 انعئيٚة -ب    ْادؾ                      -أ

 انحرٚة -انئضٔعٚة                    د -ج                                         

 ية نهفكرة دٌٔ انفعل انتٗ تتيخض عَّ.ٌٚ القٌٚية نهفعل دٌٔ انفكرة انتٗ تٔندِ ٔال ق -خاك رستاٌ: -ٖٕٓ

 ٚعبر رنك عهٗ أٌ انتفٌكٚر انعهيٗ ٌٚيتازبأَّ:

 حر -ب                    ْادؾ                -أ

 ئضٔعٗ -اخرابٗ                               د -ج                                            

 ال ٚيكٌ أٌ ٚبدع انخابفٌٔ. أحيد زٔٚل: -ٖٕٔ

 تعبر انيقٔنة انسابقة عٌ ضرٔرة ٔخٔد خاصٚة :

 انعئيٚة -ب     ْادؾ                     -أ ٔ

 انحرٚة  -انئضٔعٚة                    د -ج                                         

ٍّ٘ كاٌ ، سٔاًء كاٌ يشاركا نَا ـٙ انيهة أٔ ال.  -ٕٖٕ  ٚعقٔب بٌ إسحاق انكَد٘ :عهَٚا أٌ َأخر انحقٚقة يٌ أ

 تعبر انيقٔنة انسابقة عٌ احد خصابص انتفكٚر انعهيٗ ْٔٔ:

 انعئيٚة -ْادؾ                          ب-أ

 انحرٚة  -انئضٔعٚة                    د -ج                                            

ؼانٚهٚٔ ؼانٚهٙ: "انقأٌَ ْٔ انربط بٌٚ يتؽٚرات بعضٓا ببعضٓا ـٙ عالقات يتبادنة تصاغ عهٗ شكل داالت  -ٖٖٕ

 تشٚر انٗ احدٖ خصابص انتفكٚر انعهيٗ رٚاضٚة."

 انعئيٚة -ْادؾ                          ب-أ

 انحرٚة  -انئضٔعٚة                    د -ج                                            

 

ٌٚل عهٗ استخدايّ ، ٔاستخدايّ ٌ -ٖٕٗ  ٚعَٗ َخاحّ ..تٔياسأٖ شٗء ال ٌٚباع ، ال أٌرٚد اختراعّ أبدا. ـانٌبٚع ْٔ دن

 أٌدٚسٌٔ

 تعبر انيقٔنة انسابقة عٌ احد خصابص انتفٌكٚر انعهيٗ ْٔٔ:

 انعئيٚة -ْادؾ                          ب-أ 

 انحرٚة  -انئضٔعٚة                    د -ج                                            

 

 "انقأٌَ ْٔ انتعبٚر عٌ انعالقات انضرٔرٚة انئخٔدة بٌٚ انظٔاْر تعبٚرا رٚاضٚا كيٚا."  -ٖٕ٘

 تشٚر انٗ احدٖ خصابص انتفكٚر انعهيٗ ْٔٗ:

 انعئيٚة -كيٗ                          ب - أ
 انحرٚة  -انئضٔعٚة                    د -ج                                            
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 قٔل انحق ٔنٔ عهٗ َفسك -ٖٕٙ

 -تدل انعبارة عهٗ :

 انعئيٚة -االستيرارٚة                         ب - أ
 انحرٚة  -انئضٔعٚة                    د -ج                                            

 ) كهٔدٖ بٚبر (. انحٚاة كقٚادة اندراخة ـأَت ال تسقط عَٓا إال إرا تٔقفت عٌ تحرٚك اندٔاسات . -7ٖٕ
 -تدل انعبارة عهٗ :

 انعئيٚة -االستيرارٚة                         ب - أ
 انحرٚة  -انئضٔعٚة                    د -ج                                            

َظرٚات انعانو ثابت أٌ أساس َظرٚات)خانٚهٚٔ( ٔ )خأس( ٔ )َٚٔتٌ( ٔ)أٚهر(ٔ )ـاراد٘( يستيٌد بانكهٚة يٌ  -8ٖٕ
 بٌ قرة انر٘ نو ٚسيعٔا عَّ ـٙ حٚاتٓو!

 -تدل انعبارة عهٗ :

 انعئيٚة -االستيرارٚة                         ب - أ
 انحرٚة  -انئضٔعٚة                    د -ج                                            

 كرة أخر انعيلابٌ خهدٌٔ : أٔل انعيل اخر انفكرة ٔأٔل انف -9ٖٕ

 -تدل انعبارة عهٗ :

 انعئيٚة -االستيرارٚة                         ب - ب
 انحرٚة  -انئضٔعٚة                    د -ج                                            

 أَا أبدأ يٌ ٌحٚث اَتٓٗ آخر رخل .......تٔياس أٌدسٌٔ -ٕٓٗ

 -تدل انعبارة عهٗ :

 انعئيٚة -ب                       االستيرارٚة   - أ
 انحرٚة  -انئضٔعٚة                    د -ج                                            

 

 Cسهسٚٔس : ابتكر يقٚاس ندرخة انحرارة ) انر٘ ٚعتيد عهٗ خصابص انياء (  انر٘ ٚسيٗ اٌٜ سهسٚٔس  -ٕٔٗ
 -تدل انعبارة عهٗ :

 انعئيٚة -ب                  االستيرارٚة        - أ
 انحرٚة -د       انئضٔعٚة                 -ج                                            

 

)خـانٚهٚٔ خـانٚهٙ ( عـهٗ ٚدٚـّ َشـأت انعـهٔو انحـدٚثة َٞـّ كـاٌ أٔل يٌ قـدو َظـاو ا٠خـتبار انعـهيٙ... اعـتيـاداً  -ٕٕٗ
 تيكـٌ َٚٔتـٌ يٌ كـتابة قٔاٌَٚ انيٚكـاَٚكـا ٔ انخـاربٚةعـهٗ يا تركـّ 

 -تدل انعبارة عهٗ :

 انعئيٚة -االستيرارٚة                         ب - أ
 انحرٚة -د       انئضٔعٚة                 -ج                                            

 َْاك أشخاص ٚخب أال َيَحٓو أكبر يٌ حخيٓو كٙ ال َخسر انكثٚر يٌ حخيَا. أنبٚر كائ: -ٖٕٗ

 -تدل انعبارة عهٗ :

 انئضٔعٚة -انعئيٚة                         ب - أ
 ْادؾ -االستيرارٚة                          د -ج                              

 قل انحق ٔإٌ كاٌ عهٚك.    سقراط: -ٕٗٗ

 -انعبارة عهٗ :تدل 

 انئضٔعٚة -انعئيٚة                         ب - أ
 ْادؾ -االستيرارٚة                          د -ج                              
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 ياخَد٘ نتهيٚرِ كهٔد برَارد: "أترك عباءتك ٔخٚانك عَد باب انيختبر."  -ٕ٘ٗ

 تعبر عٌ احدٖ خصابص انتفكٚر انعهيٗ 

 انئضٔعٚة -ب                        انعئيٚة  - أ
 انحرٚة  -االستيرارٚة                          د -ج                              

 -يثل ٚاباَٗ:. َبدأ يٌ حٚث اَتٓٗ انعانو -ٕٙٗ

 تعبر عٌ احدٖ خصابص انتفكٚر انعهيٗ 

 انئضٔعٚة -انعئيٚة                         ب - أ
 انحرٚة  -االستيرارٚة                          د -ج                              

 اكتشاؾ اَٞسٔنٌٚ نعالج انسكر. -7ٕٗ

 -تعبر انعبارة عهٗ :

 انئضٔعٚة -انعئيٚة                         ب - أ
 انحرٚة  -االستيرارٚة                          د -ج                              

 

 ـراَسٚس بٚكٌٔ: "إٌ ئخٔدات انكٌٔ ال ٚيكٌ أٌ تكٌٔ ٔاضحة بدٌٔ انرٚاضٚات. -8ٕٗ

 تعبر انيقٔنة انسابقة عهٗ أحد خصابص انتفكٚر انعهيٗ ْٔٔ: " 

 انئضٔعٚة -كيٗ                         ب - أ
 انحرٚة  -االستيرارٚة                          د -ج                              

 خانٌٚهٌٚٔ ):أٌ انطٌبٚعة يكتٔبة بهؽة ٌرٚاٌضٚة ( -9ٕٗ

 " تعبر انيقٔنة انسابقة عهٗ أحد خصابص انتفٌكٚر انعهيٗ ْٔٔ:

 انئضٔعٚة -كيٗ                         ب - أ
 انحرٚة  -االستيرارٚة                          د -ج                              

 برٔؼسٌٔ: "انعهو ابٌ انرٚاضٚات." -ٕٓ٘

 تعبر انيقٔنة انسابقة عهٗ أحد خصابص انتفكٚر انعهيٗ ْٔٔ:

 انئضٔعٚة -كيٗ                         ب - ب
 انحرٚة  -االستيرارٚة                          د -ج                              

 بأنٔ كٔٚهٔ . عَديا ٚرحل أحدْو ، ـرنك ٌٞ أحدا آخر عهٗ ٔشك انٔصٔل -ٕٔ٘
 تعبر انيقٔنة انسابقة عهٗ أحد خصابص انتفكٚر انعهيٗ ْٔٔ:

 انئضٔعٚة -كيٗ                         ب - أ
 انحرٚة  -االستيرارٚة                          د -ج                              

 

 اـالطٌٔ " انرٚاضٚات تخبر انَفس عهٗ استخداو انركاء انخانص يٌ اخل انحقٚقة ـٙ راتٓا "  -ٕٕ٘

 تعبر انيقٔنة انسابقة عهٗ أحد خصابص انتفكٚر انعهيٗ ْٔٔ:

 انئضٔعٚة -كيٗ                         ب - أ
 انحرٚة  -االستيرارٚة                          د -ج                              

 ٔ خر يٌ ٚٔيك نؽدك    -ٖٕ٘

 تشٚر انعبارة انسابقة انٗ أحد خصابص انتفكٚر انعهيٗ :

 انئضٔعٚة -كيٗ                         ب - أ
 اخرابٗ -االستيرارٚة                          د -ج                                         

ثاَٚة ـقط، ـقد قاو انفهكٙ النَد  ٕٕقاس انبتاَٙ طٔل انسَة انشيسٚة، ٔأخطأ ـٙ يقٚاسٓا بيقدار دقٚقتٌٚ ٔ -ٕٗ٘
ثاَٚة ، أ٘ بزٚادة ْرا  ٔٗدقٚقة ٔ  ٖ٘درخة ٔ  ٖٕ٘انفرَسٙ بقٚاس ْرا انيٚل بعد أنؾ سَة يٌ ٔـاة انبّتاَٙ ، ـٔخدِ 
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ثٔاٌ نالختالؾ اٞـقٙ ،  ٖثاَٚة نالَكسار ثو طرح يَٓا  ٗٗانفرق انضبٚل يٌ انثٔاَٙ ، َّٞ أضاؾ إنٗ تقدٚر انبّتاَٙ 
 ييا نو ٚتَبّ نّ انبّتاَٙ.

 تشٚر انعبارة انسابقة انٗ أحد خصابص انتفكٚر انعهيٗ :

 انئضٔعٚة -ب       كيٗ                   - أ
 اخرابٗ -االستيرارٚة                          د -ج                                         

 ْٚراقهٚطس –ال تستطٚع ٔضع رخهك ـٙ َفس ياء انَٓر يرتٌٚ .. ـإٌ انياء ٚتؽٚر .. كيا أَت تتؽٚر.  -ٕ٘٘

 : تشٚر انعبارة انسابقة انٗ أحد خصابص انتفكٚر انعهيٗ

 انئضٔعٚة -كيٗ                         ب - أ
 اخرابٗ -االستيرارٚة                          د -ج                                         

بعد كل ْرِ انخٓٔد انخبارة ٔانعشرة آالؾ تخربة انتٙ أخراْا يَدل نو ٚتحيس نٓا انيستيعٌٔ ٔنو ٚٔنْٔا أ٘  -ٕٙ٘

 بحٔث يَدل ـٙ يخهة عهيٚة كيسأنة رٔتَٚٚة .اْتياو ، َٔشرت 

 : ٚعبر رنك عٌ 

 انئضٔعٚة -كيٗ                         ب - أ
 اخرابٗ -االستيرارٚة                          د -ج                                         

 

 قهٚل يٌ انعهو يع انعيل بّ أَفع يٌ كثٚر يٌ انعهو يع قهة انعيل بّ.    ٚقٔل أـالطٌٔ: -7ٕ٘

 تشٚر انعبارة انسابقة انٗ أحد خصابص انتفكٚر انعهيٗ :

 انئضٔعٚة -كيٗ                         ب - أ
 اخرابٗ -االستيرارٚة                          د -ج                                         

 

 

 تطبًٚقا نقٔل ْرقهٚطس: " انتؽٚر ْٔ قأٌَ انحٚاة ٔانثبات ئت ٔعدو "  -8ٕ٘

 ٚدل رنك عهٗ احدٖ خصابص انتفكٚر انعهيٗ ْٔٔ          

 انئضٔعٚة -كيٗ                         ب - أ
 اخرابٗ  -االستيرارٚة                          د -ج                                         

 
انعانو ياَدل انر٘ ٔضع قٔاٌَٚ انٔراثة نو ٚعرؾ احد أَّ ْٔ انر٘ ٔضع ْرِ انقٔاٌَٚ إال بعد ٔـاتّ بخيسٌٚ  -9ٕ٘

عاو، كرنك انعانو ٔانطبٚب انعربٙ ابٌ انَفٚس انر٘ اكتشؾ اندٔرة اندئٚة ـٙ خسو االَساٌ الٚزال يخٓٔال حتٗ اٌٜ 
 ٔؼٚرِ يٌ اٞيثهة..

 ٚدل رنك عهٗ احدٖ خصابص انتفكٚر انعهيٗ ْٔٔ          

 انئضٔعٚة -ب                     ْادؾ - أ
 اخرابٗ  -االستيرارٚة                          د -ج                                         

 بإيكاَٙ حساب حركة اٞخراو انسيأٚة، ٔنكٌ ال أستطٚع حساب خٌَٔ انبشر. إسحاق َٚٔتٌ     -ٕٓٙ

 تشٚر انعبارة انسابقة انٗ أحد خصابص انتفكٚر انعهيٗ :

 انئضٔعٚة -كيٗ                         ب - أ
 اخرابٗ  -االستيرارٚة                          د -ج                                         

انعقل نو ٚعد ٚكتفٙ باستخالص انحقابق يٌ انتخربة ٔ نكٌ اصبح َٚشا انيفاْٚو ٔ ٚعرضٓا عهٗ  بٔاَكارٖ: -ٕٔٙ

 انتخربة نكٙ تكٌٔ يطابقة نّ

 تفكٚر انعهيٗ :تشٚر انعبارة انسابقة انٗ أحد خصابص ان

 انئضٔعٚة -كيٗ                         ب - أ
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 اخرابٗ -االستيرارٚة                          د -ج                                         

 

 دٚيقرٚطس : أل يٌ اقترح ٔخٔد انررات ٔأٌ انررِ ٚٔخد بٓا ـراغ ) نيٌ ٚؤكد ْرِ االقتراحات عهيٚاً ( -ٕٕٙ
 دانتٌٔ : أل يٌ اثبت ٔخٔد انررات عهيٚاً خٌٔ 

 تشٚر انعبارة انسابقة انٗ أحد خصابص انتفكٚر انعهيٗ :

 انئضٔعٚة -كيٗ                         ب - أ
 اخرابٗ -االستيرارٚة                          د -ج                                         

 

 يشاْدة انظٔاْر عهٗ ياْٙ عهّٚ ـٙ انطبٚعة."ـٚرٚياٌ: "اٌ انيالحظة ْٙ  -ٖٕٙ

 تعبر رنك عهٗ 

 خصابص انتفكٚر انعهيٗ -يٓارات انتفكٚر انعهيٗ                       ب - أ
 يعٔقات انتفكٚر انعهيٗ. -خطٔات انتفكٚر انعهيٗ                          د -ج              

 gٔخٚيس شادٔٚك : اكتشؾ انَٚترٌٔ  pكتشؾ انبرٔتٌٔ ٔرررـٔرد : ا aطٔيسٌٔ : اكتشؾ االكترٌٔ  -ٕٗٙ
 ٔيهٚكاٌ : يٌ تخربة قطرة انزٚت حدد ) شحَّ االكترٌٔ ( .

 تشٚر انعبارة انسابقة انٗ أحد خصابص انتفكٚر انعهيٗ :

 انئضٔعٚة -كيٗ                         ب - أ
 اخرابٗ -االستيرارٚة                          د -ج                                         

 افالطون . ـ كل بداٚة نٓا َٓاٚة ، ٔ ْرِ انَٓاٚة ْٙ انبداٚة نشا آخرٕ٘ٙ

 تشٚر انعبارة انسابقة انٗ أحد خصابص انتفكٚر انعهيٗ :

 انئضٔعٚة -كيٗ                         ب - أ
 اخرابٗ -االستيرارٚة                          د -ج                                         

 
ُٚتصٔر أٌ ” ٚقٔل انؽزانٙ:  -ٕٙٙ انعهٔو انكهٚهة انضرٔرٚة يٌ خٔاص انعقل، إر ٚحكو االَساٌ بأٌ انشخص انٔاحد ال 

ُّ عهٗ كل شخص  ٚكٌٔ ـٙ يكاٌَٚ ـٙ حانة ٔاحدة، ْٔرا حكو يَ
 -ر رنك عهٗ:ٚعب

 يبادٖء انتفكٚر انعهيٗ -خصابص انتفكٚر انعهيٗ                  ب - أ
 يعٔقات انتفكٚر انعهيٗ  -يٓارات انتفكٚر انعهيٗ                     د -ج

 

 

اء االَتباِ انصبٔر أكثر يٌ أٚة  اسحاق َٚٔتٌ :-7ٕٙ إرا كَت قد اكتشفت أٚة اكتشاـات رات قٚية، ـهقد حدث رنك َخرَّ

 يٓارة اخرٖ.

 تعبر انيقٔنة عٌ :

 انيالحظة -انقٚاس                                      ب-أ

 تفسٚر انبٚاَات -انتصَٚؾ                                  د - ج
 يا ٚخب ٔضعّ ـٙ االعتبار ْٔ ثقل انتخارب ال عددْا. اسحاق َٚٔتٌ :-8ٕٙ

 تعبر انيقٔنة عٌ أْيٚة  :

 انيالحظة -انقٚاس                                      ب-أ

 تفسٚر انبٚاَات -انتخرٚب                                 د - ج
 

 انيستعد نهشٙء تكفّٚ أضعؾ أسبابّ    ابٌ سَٚا:-9ٕٙ
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 انيقٔنة عٌ أْيٚة  :تعبر     

 انيالحظة -انقٚاس                                      ب-أ

 تفسٚر انبٚاَات -انتخرٚب                                 د - ج
 

 ا٠َساٌ انر٘ نو ٚخطا نو ٚخرب شٚبا خدٚداً.-     اَٚشتاٌٚ:-7ٕٓ

 تعبر انيقٔنة عٌ أْيٚة يٓارة  :    

 انيالحظة -ب                       انقٚاس               -أ

 تفسٚر انبٚاَات -انتخرٚب                                 د - ج
 

 

 ـراَسٚس بٚكHٌٔ أـضل إثبات عهٗ ا٠طالق ْٔ انتخربة..”    -7ٕٔ

 تعبر انيقٔنة عٌ أْيٚة يٓارة  :

 انيالحظة -انقٚاس                                      ب-أ

 تفسٚر انبٚاَات -د                            انتخرٚب      - ج
 

ّـَٗ سَة  -7ٕٕ َٔ ْـ 9ٖٖأبٔ انعباس انخْٔر٘، انعانو انهؽٔ٘ صاحب يعخو )تاج انهؽة ٔصحاح انعربٚة/ انصحاح( انُيَت

ـقد قاو انخْٔر٘ بتخربتّ انفرٚدة ْرِ ـٙ َٚسابٔر؛ حٚث صَع خَاحٌٚ يٌ خشب ٔربطٓيا بحبل، ٔصعد سطح يسخد 

 ح نو ٚحانفّ ـسقط شٓٚد انعهو. بهدِ، ٔحأل انطٚراٌ، أياو حشد يٌ أبَاء يصرِ، إال أٌ انَخا

 -ٚعبر انئقؾ انسابق عٌ :

 انيالحظة -انقٚاس                                      ب-أ

 تفسٚر انبٚاَات -انتخرٚب                                 د - ج
 

 كٔـٚٙ " اٌ انيالحظ ٚصؽٙ انٗ انطبٚعة بَٚيا انيخرب ٚسأنٓا ٔ ٚرؼيٓا عهٗ االخابة "   -7ٖٕ

 تعبر انيقٔنة عٌ أْيٚة يٓارة  :

 انيالحظة ٔانتخرٚب -انقٚاس                                           ب-أ

 تفسٚر انبٚاَات -انقأٌَ                                               د -ج                  

 (انبرت أَٚشتاٌٚ )انيعرـة نٚست انيعهٔيات، ـيصدر انيعرـة انٔحٚد ْٔ انتخربة ٔانخبرة  -7ٕٗ
 تعبر انيقٔنة عٌ أْيٚة يٓارة  :

 انيالحظة ٔانتخرٚب -ب      انقٚاس                                     -أ

 تفسٚر انبٚاَات -انقأٌَ                                               د -ج                  

 خٌٔ ستٚٔرات يل " اٌ انتخربة تؽَٙ انباحث عٌ كل ـرضٚات انعانو "  -7ٕ٘

 تعبر انيقٔنة عٌ أْيٚة يٓارة  :

 انيالحظة -انقٚاس                           ب-أ

 تفسٚر انبٚاَات -انتخرٚب                           د -ج

ٌٚس. -براَشفٌٚك: -7ٕٙ  أٌ تعرؾ ْٔ أٌ تق

 تعبر انيقٔنة عٌ أٌْيٚة يٓارة :

 انيالحظة -انقٚاس                           ب-أ

 تفسٚر انبٚاَات -انتخرٚب                           د -ج

 " انطبٚعة كتاب يفتٔح ارا اردت اٌ تعرؾ قٔاََٚٓا عهٚك اٌ تشاْدْا " خٌٔ ستٚٔرات يل  -77ٕ
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 تعبر انيقٔنة عٌ أْيٚة يٓارة  :

 انيالحظة -انقٚاس                           ب-أ

 تفسٚر انبٚاَات -انتخرٚب                           د -ج

 يسأنة ال شك ـٚٓا ، بأٌ كل يعارـَا خاءت بانتخربة. – كاَط: -78ٕ

 تعبر انيقٔنة عٌ أْيٚة يٓارة  :

 انيالحظة -انقٚاس                           ب-أ

 تفسٚر انبٚاَات -انتخرٚب                           د -ج

 

خٌٔ ستٚٔارت يٚل: "إٌ انَقط ٔانخطٔط ٔاندٔابر انتٙ ٚحيهٓا كل ٔاحد ـٙ رَّْ ياْٙ إال َسخ نيا   -79ٕ

 عرـَاِ ـٙ عانو انتخربة." ٚدل رنك عهٗ اْيٚة يٓارة ..................ـٗ انتفكٚر انعهيٗ 

 انيالحظة ٔانتخرٚب -انقٚاس                    ب-أ

 دٚد انيتؽٚراتتح -انتصَٚؾ                 د -ب

 دابيا َْاك طٌرٚقة ٠َخاز انشٗء بشكل أـضل ...........خدْا ...تٔياس أٌدسٌٔ -8ٕٓ

 تعبر انيقٔنة عٌ أٌْيٚة يٓارة :

 انيالحظة -انقٌٚاس                           ب-أ

 تفٌسٚر انٌبٚاَات -انتخٌرٚب                      د -ج

 ال ٚصهح اٌ ٚكٌٔ صدٚقاً، ـاحرر يٌ أٌ تخعهّ عدٔاًيٌ انيفترض ـٚثاؼٔرسارا اختبرت اَساَاً ـٔخدتّ  -8ٕٔ
 

 تعبر انيقٔنة عٌ أٌْيٚة يٓارة :

 انيالحظة -انقٌٚاس                           ب-أ

 تفٌسٚر انٌبٚاَات -انتخٌرٚب                      د -ج

 
استخدو انتهسكٔب ٞؼراض ـهكٚة، أٌ خعهت يٌ انييكٌ ـقد كاٌ نتحسَٚات ؼانٚهٚٔ، انر٘ ٚعتبر أٔل يٌ   -8ٕٕ

 يشاْدة انخبال ٔانحفر انكبٚرة عهٗ سطح انقير. ٔيٌ ْرِ انبداٚة بزغ حهو استكشاؾ انقير ٔانكٔاكب.

 تشٚر انعبارة انسابقة عٌ استخداو يٓارة :

 انيالحظة -انقٚاس                        ب-أ

 تفسٚر انبٚاَات -د  انتخرٚب                       -ج

 

 يٌ طٌبٚعة انَظٌرٚات انصٌحٚحة أٌ تؤٔل يَطقٌٚا انٗ استَتاخات الٌٚبقٗ نهتخربة اال اٌ تراقبٓا .-باستٔر: -8ٖٕ

 تعبر انيقٔنة عٌ أٌْيٚة يٓارة :

 انيالحظة -انقٚاس                        ب-أ

 تفسٚر انبٚاَات -انتخرٚب                        د -ج

 كاٌ خٌٔ نٔك تخٌرٚبٚا ٚرٖ أٌ يصدر يعهٔياتَا إَيا ْٔ انتخربة -8ٕٗ

 تعبر انيقٔنة عٌ أٌْيٚة يٓارة :

 انيالحظة -انقٚاس                        ب-أ

 تفسٚر انبٚاَات -انتخرٚب                        د -ج

ٌٚة ،.أيا انيخرب ـٓٔ ٌٚستٌثٚر ظٓٔرْا ـٗ ٚتأيل انيالحظ انظٔاْر كيا تخرٖ ـٗ ظرٔـٓا  -كهٔد برَار: -8ٕ٘ انطٌبٚع

ٚختار. ٌٔ  انظرٔؾ انتٗ ٌٌٚرد 

 تعبر انيقٔنة عٌ أٌْيٚة يٓارة :
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 انيالحظة -انقٚاس                                        ب-أ

 تفسٚر انبٚاَات -انيالحظة ٔ انتخرٚب                        د -ج

 

بعض ا٠كتشاـات انعهيٚة يثل اكتشاؾ َٚٔتٌ نقأٌَ انخاربٚة ، ٔاكتشاؾ أرشيٚدس نقأٌَ انطفٔ ـكال يَٓيا  -8ٕٙ

 بدأ بيالحظة عابرة 

 تشٚر انعبارة انسابقة عٌ أْيٚة  استخداو يٓارة :

 انيالحظة -انقٚاس                                        ب-أ

 تفسٚر انبٚاَات -د              انيالحظة ٔ انتخرٚب           -ج

 العهو إال بيا ْٔ قابل نهقٚاس. -نٗ داَتٚك : -87ٕ

 تٌشٚر انعبارة انسابقة عٌ أٌْيٚة استخداو يٓارة :

 انيالحظة -انقٚاس                                        ب-أ

 تفسٚر انبٚاَات -انيالحظة ٔ انتخرٚب                        د -ج

 حركة ا٠نكترٌٔ حٔل َٔاة انررة . تعبر عٌ يٓارة ": -88ٕ

 انيالحظة  -ب                                                انقٚاس       -أ

 تفسٚر انبٚاَات -د        انقأٌَ                                              -ج                  

 -ستسالو ، ـانطرٚق انيحددة نهَخاح تكٌٔ باعادة انيحأنة بعد كل ـشل. َقطة ضعفَا انكبرٖ ْٙ ـٙ اال -89ٕ

 تٔياس إدٚسٌٔ

 تعبر انيقٔنة انسابقة عٌ ضرٔرة :

 انتخرٚب -ب                                         انقٚاس           -أ

 تفسٚر انبٚاَات -د       انقأٌَ                                            -ج                  

 
 
 

 انبرت أَٚشتاٌٚ انشخص انر٘ ال ٚرتكب أ٘ أخطاء نو ٚخرب أ٘ شٙء خدٚد  -9ٕٓ
 تعبر انيقٔنة انسابقة عٌ ضرٔرة :

 انتخرٚب -ب                                         انقٚاس           -أ

 تفسٚر انبٚاَات -د       انقأٌَ                                            -ج                  

 رٚئَد ـٚست . ال تعتقد نيخرد أٌ حالً يا آَٗ انيشكهة ، أٌ ْرا ْٔ انحل انٔحٚد   -9ٕٔ

 -أختر أدق انبدابل انتٗ تخسدْا  انيقٔنة انسابقة:

 اقتراح انحهٔل -ب            تحدٚد انيشكهة                - أ
 أختٚار أـضل انبدابل -أختبار انفرٔض                          د - ج

 كهٔد برَارد: "إٌ انفرض انعهيٙ ْٔ انيَطهق انضرٔر٘ نكل استدالل تخرٚبٙ." -9ٕٕ

 ٚعبر رنك عهٗ احد  خطٔات انتفكٚر انعهيٗ ْٔٗ: 

 اختبار انفرٔض -ب         انشعٔر بانيشكهة                            -أ

 اختٚار اـضل انبدابل -د                                          اقتراح انحهٔل  -ج

 أٌ تفكر ٔتخطط عاًيا ثو تعيل ًٚٔيا ٔاحًدا بٓرا انتخطٚط انسهٚو خٚر يٌ أٌ تعيل عاًيا كاياًل دٌٔ تخطٚط.  -9ٖٕ

 تعبر انيقٔنة عٌ  ضرٔرة يراعاة ٔاتباع خطٔات 

 انخراـٗ انتفكٚر  -انتفكٚر انعهيٗ                         ب-أ

 انتفكٚر اندَٚٗ -د                      انبدابٗ انتفكٚر  - ج
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 إََا ال َصطاد انثعهب بانفخ َفسّ يرتٌٚ . أرسطٔ:  -9ٕٗ

 تعبر انيقٔنة انسابقة عٌ أْيٚة  :

 اختٚاراـضل انبدابل -انحهٔل                             ب اقتراح -أ

 انشعٔر بانيشكهة -اختبار انفرٔض                             د-ج                                     

 ؼٔبهر " انفرضٚة قفزة َحٔ انيخٓٔل "  -9ٕ٘

 تعبر انيقٔنة انسابقة عٌ :

 اختٚاراـضل انبدابل -ب              اقتراح انحهٔل                -أ

 انشعٔر بانيشكهة -اختبار انفرٔض                             د-ج                                   

تٔياس  -َقطة ضعفَا انكبرٖ ْٙ ـٙ االستسالو ، ـانطرٚق انيحددة نهَخاح تكٌٔ باعادة انيحأنة بعد كل ـشل.   -9ٕٙ

 إدٚسٌٔ

 انيقٔنة انسابقة عٌ :تعبر 

 اختٚاراـضل انبدابل -اقتراح انحهٔل                             ب -أ

 انشعٔر بانيشكهة -اختبار انفرٔض                             د-ج                                     

 ير أَٙ أقضٙ ٔقتاً أطٔل ـٙ حل انيشاكل. نٚست انفكرة ـٙ أَٙ ـابق انركاء، بل كل يا ـٙ اٞ -  اَٚشتاٌٚ :  -97ٕ

 تعبر انيقٔنة انسابقة عٌ :

 اختٚاراـضل انبدابل -اقتراح انحهٔل                             ب -أ

 انشعٔر بانيشكهة -اختبار انفرٔض                             د-ج                                     

 

 ْٙ أٌ ٚظٌ أَّ ال ٚستحق انخٚر ٔانشر انر٘ ٚصٚبّ".بأنٔ كٔٚهٔ برازٚهٙ. أكبر أخطاء ا٠َساٌ -98ٕ

 -تعبر انيقٔنة انسابقة عٌ أحد يعٔقات انتفكٚر انعهيٗ  ْٔٗ:

 اَتقاء انيعهٔيات ٔاالستَتاخات -تقبل انبٚاَات ٔانيعهٔيات                              ب  - أ
 االَفعال -االخطاء انيَطقٚة                                            د -ج             

 

                                                                                                           انٔاخب بإزانة االـكار انخاطبة يٌ تفكٚرَا أكثر يٌ االْتياو بإزانة انٔرو ٔانيرض يٌ أخسادَا .)أبٚكتٔٚتٔس ( -99ٕ
 -تعبر انيقٔنة انسابقة عٌ أحد يعٔقات انتفكٚر انعهيٗ  ْٔٗ:

 اَتقاء انيعهٔيات ٔاالستَتاخات -تقبل انبٚاَات ٔانيعهٔيات                              ب  - ب
 االَفعال -االخطاء انيَطقٚة                                            د -ج             

 عالية انعقل انيتعهو ْٔ قدرتّ عهٗ تدأل انفكرة دٌٔ أٌ ٚتقبهٓا.    -ٖٓٓ

 تعبر انيقٔنة عٌ  تخَب أحد  يعٔقات انتفكٚر انعهيٗ 

 اَتقاء انيعهٔيات ٔاالستَتاخات -ب       تقبل انبٚاَات ٔانيعهٔيات                         - أ
 االَفعال -االخطاء انيَطقٚة                                            د -ج             

 

 االعتقادات انراسخة ْٙ أعداء انحقٚقة، ْٔٙ أكثر خطراً يٌ اٞكارٚب.    ابٌ رشد :    -ٖٔٓ

 تعبر انيقٔنة عٌ  تخَب أحد  يعٔقات انتفكٚر انعهيٗ       

 اَتقاء انيعهٔيات ٔاالستَتاخات -تقبل انبٚاَات ٔانيعهٔيات                              ب  - أ
 االَفعال -االخطاء انيَطقٚة                                            د -ج             

 

 َحٌ َبَٙ انكثٚر يٌ انخدراٌ، ٔنكََا ال َبَٙ يا ٚكفٙ يٌ خسٔر.    إسحاق َٚٔتٌ     -ٕٖٓ
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 تعبر انيقٔنة عٌ  :      

 يعٔقات انتفكٚر انعهيٗ  –ب                               انتفكٚر انعهيٗ                   - أ
 يٓارات انتفكٚر انعهيٗ  -د                                            خطٔات انتفكٚر انعهيٗ  -ج             

 يٌ اسرع ـٙ انخٔاب أخطأ ـٙ انصٔاب ...ٚعبر عٌ يعٔقات انتفكٚر انعهيٗ  ٔتتيثل ـٗ ................ -ٖٖٓ

 اَتقاء انيعهٔيات ٔاالستَتاخات -تقبل انبٚاَات ٔانيعهٔيات                              ب  - أ
 االَفعال -االخطاء انيَطقٚة                                            د -ج             

 فريدريك نيتشو . ـ انقَاعات انراسخة أكثر خطٔرة عهٗ انحقٚقة يٌ االكارٚبٖٗٓ

 تعبر انيقٔنة عٌ  :      

 يعٔقات انتفكٚر انعهيٗ  –ب                               انتفكٚر انعهيٗ                   - أ
 يٓارات انتفكٚر انعهيٗ  -د                                            خطٔات انتفكٚر انعهيٗ  -ج             

 

قاو أحد انباحثٌٚ بأخر بعض انبٚاَات ٔانيعهٔيات يٌ ٔسابل انتٔاصل االختياعٗ  ـٗ بحثّ انعهيٗ .ييا أثر عهٗ  -ٖ٘ٓ

 . ٚعبر ْرا انسهٔك عهٗ: استَتاخاتّ َٔتابخّ

 اَتقاء انيعهٔيات ٔاالستَتاخات -تقبل انبٚاَات ٔانيعهٔيات                              ب  - ب
 االَفعال -االخطاء انيَطقٚة                                            د -ج             

 

 طرٚقة خاطبة خدٚدة ـابتعد عَٓا..ٚدل رنك عهٗ:ٚقٔل أدٚسٌٔ : كل يرة اخطأت ـٚٓا ـٓٙ َخاحٙ نيعرـة  -ٖٙٓ

 اختٚاراـضل انبدابل -اقتراح انحهٔل                             ب -أ

 انشعٔر بانيشكهة -د             اختبار انفرٔض                -ج                                     

 

 

 

 كل يا ْٔ عظٚو ٔيهٓو صَعّ إَساٌ َعِيلَ بحرٚة. اَٚشتاٌٚ: -7ٖٓ

 ـٗ ضٔء ـٓيك نهيقٔنة دنل بيثانٌٚ يٌ عَدك عهٗ انخاصٚة انتٗ تعكسٓا انيقٔنة انسابقة

 ال تفعل شًٚبا بال ْدؾ أٔ دٌٔ انتفكٚر ـٙ َتابخّ؛ ٔال تفعل شٚبا نٌ تستفٚد يَّ ٔنٌ ٚفٚد بّ انَاس.  -8ٖٓ

 ـٗ ضٔء ـٓيك نهعبارة انسابقة دنل بيثال يٌ عَدك عهٗ انخاصٚة انتٗ تعكسٓا انعبارة ـٗ انتفكٚر انعهيٗ 

 انبرت اَٚشتاٌٚ . انعهو نٚس سٖٔ إعادة ترتٚب نتفكٚرك انٚٔيٙ -9ٖٓ

 ـٗ ضٔء ـٓيك نهعبارة حهل يفٓٔو انتفكٚر انعهيٗ  

 ابٌ طفٚل . ّ يضٚبا ً ٔ انبعض اٜخر ٚتركّ يطفأ ً انعقل ... يصباح يحئل عهٗ انرأس ، انبعض ٚحيه -ٖٓٔ

 ـٗ ضٔء ـٓيك نهعبارة حهل يفٓٔو انتفكٚر انعهيٗ  

 اٌ انثرٔة انحقٚقٚة ٞٚة أية ـٗ يدٖ قدرة أبَابٓا عهٗ انتفكٚر انسهٚو. -ٖٔٔ

 ـٗ ضٔء رنك دنل بيثال يٌ عَدك عهٗ انتفكٚر انعهيٗ.

 انعهو ْٔ يعرـة يَظية ، انحكية ْٙ حٚاة يَظية. – كاَط: -ٕٖٔ

 ـٗ ضٔء رنك دنل بيثال عهٗ أحد يبادٖء انتفكٚر انعهيٗ .

 االسبهة انيقانٚة
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 انعهو نٚس سٖٔ إعادة ترتٚب نتفكٚرك انٚٔيٙ. اَٚشتاٌٚ: -ٖٖٔ

 ـٗ ضٔء رنك دنل بيثال عهٗ أحد يبادٖء انتفكٚر انعهيٗ ؟

نعضالت ٔ االعصاب نظاْرة تدالل ٔ ْٙ ضرٔرٚة نّ كضرٔرة انٚبَتز " اٌ يبادئ انعقل ْٙ عصب ٔرٔح االس -ٖٗٔ

 ـٗ ضٔء رنك دنل عهٗ أحد يبادٖء انتفكٚر انعهيٗ      انيشٙ "

 خٌٔ نٔك: "ال ٚٔخد شٙء ـٙ انرٌْ يا نو ٚٔخد يٌ قبل ـٙ انتخربة."  -ٖ٘ٔ

 انسابقةـٗ ضٔء ـٓيك نهعبارة دنل بيثانٌٚ يٌ عَدك عهٗ انيٓارة انتٗ تعكسٓا انيقٔنة 

 خٌٔ نٔك: "االَساٌ ٚٔند صفحة بٚضاء تكتب عهٚٓا انتخربة يا تشاء." -ٖٙٔ

 ـٗ ضٔء ـٓيك نهعبارة دنل بيثانٌٚ يٌ عَدك عهٗ انيٓارة انتٗ تعكسٓا انيقٔنة انسابقة 

كهٔد برَارد: "انتخرٚب ْٔ انٔسٚهة انٔحٚدة انتٙ َيهكٓا نَطهع عهٗ طبٚعة اٞشٚاء انتٙ ْٙ خارخة عَا."دنل  -7ٖٔ

 بيثال يٌ عَدك عٌ أحدٖ يٓارات انتفكٚر انعهيٗ انتٗ تتحدث عَٓا انيقٔنة 

 . يٌ أخل أٌ تَخح عهٚك أٌ تخرب انفشل نكٙ تعرؾ يا ٚخب عهٚك عدو ـعهّ ـٙ انيرة انقادية -8ٖٔ

 دنل بيثال يٌ عَدك انيٓارة انتٗ تعكسٓا انيقٔنة 

 انحقٚقة ْٙ يا ٚثُبت أياو إيتحاٌ انتخربة. -  اَٚشتاٌٚ:-9ٖٔ

 ـٗ ضٔء رنك طبق بيثال عهٗ أحد يٓارات انتفكٚر انعهيٗ انتٗ تعكسٓا انفقرة انسابقة

 االشٚاء انتٙ ْٙ خارخة عَا"كهٔد برَارد " انتخرٚب ْٔ انٔسٚهة انٔحٚدة انتٙ َيهكٓا نَطهع عهٗ طبٚعة  -ٕٖٓ

 ارة انتٗ تعكسٓا انيقٔنة انسابقةـٗ ضٔء ـٓيك نهعبارة دنل بيثانٌٚ يٌ عَدك عهٗ انيٓ

كهٔد برَارد: "انحادث ٚٔحٙ بانفكرة، ٔانفكرة تقٔدَا انٗ انتخربة ٔتٔخٓٓا، ٔانتخربة تحكو بدٔرْا عهٗ   -ٕٖٔ

 ٚر انعهيٗ انٔاردة بانيقٔنة انسابقةانفكرة." دنل بيثال يٌ عَدك عهٗ احد يٓارات انتفك

انتخربة ال تخدعَا أبدا ، ٔاَيا أحكايَا ْٗ انتٗ تخعهَا َخطٗء كهيا ٔعدتَا بَتابح ؼرٚبة عٌ  -دٖ ـٌَٚشٗ : -ٕٕٖ

 تخاربَا انشخٌصٚة .

 بيثال يٌ عَدك انيٓارة انتٗ تعكسٓا انعبارة ٔظؾ

انيالحظة ْٗ استقصاء ظاْرة طٌبٌٚعٚة ٔانتخربة ْٗ استقصاء ظاْرة طٌبٌٚعٚة أدخل عهٌٚٓا انباحث  -كهٔد برَار: -ٖٕٖ

 تؽٚٚرا يا

 بيثال يٌ عَدك عهٗ يٓارة انيالحظة ٔانتخٌرٚب ٔظؾ

 انيطهٔبكهٔد برَار: انتخٌرٚب ْٔ ـٌ استثارة انظٔاْر بطرق يحددة ٔـٗ ظرٔؾ  يعَٚة ٌٚقتٌضٚٓا انٓدؾ  -ٕٖٗ

 ـٗ ضٔء ـٓيك نهعبارة دنل بيثال يٌ عَدك عهٗ انيٓارة انتٗ تعكسٓا انيقٔنة

 ـٔنتٚر . ال تٔخد يشكهة تستطٚع انصئد اياو ْخٔو انتفكٚر انيتٔاصل  -ٕٖ٘

 طبق بيثال يٌ عَدك خطٔات انتفكٚر انعهيٗ 

 رٚئَد ـٚست . ال تعتقد نيخرد أٌ حالً يا آَٗ انيشكهة ، أٌ ْرا ْٔ انحل انٔحٚد  -ٕٖٙ

 طبق بيثال عهٗ خطٔات انتفكٚر انعهيٗ ـٗ ضٔء ـٓيك نهيقٔنة انسابقة 
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 يٌ انتطٔرات انعهيٚة ٔاالختراعات تبدٔ انحاخة انٗ تَيٚة انتفكٚر عَد ا٠َساٌ -7ٕٖ

 أقترح بعض انٔسابل نتَيٚة انتفكٚر انعهيٙ ندٖ ا٠َساٌ انيصر٘ =

 كل يشكهة ٚخد ـٙ داخهٓا انبررة انتٙ تحٔل انيشكهة راتٓا انٗ حل، يا عهٚك سٖٔ اكتشاؾ ْرِ انبررة .  -8ٕٖ

 حهل خطٔات انتفكٚر انعهيٗ انتٗ ٚخسدْا انئقؾ انسابق.

 

 

 

 

 

 

أٌ تخرج َفسك يٌ دابرة تأثٚرْا عهٗ ٔعٚك ، ٔ تَظر انٚٓا انطرٚقة االيثل ـٙ اٌ تخد حالً ال٘ يشكهة ْٔ   -9ٕٖ
 بايعاٌ كيا نٔ كَت تتفرج عهٗ ـٚهو سَٚيابٙ

 -تعبر انيقٔنة انسابقة عٌ أحد يٓارات انتفكٚر انَاقد ْٔٔ:
 االستدالل -تقٔٚو انحخح                                             ب - أ
 االستَتاج   -انتفسٚر                                                       د -ج

 
نكٙ تكٌٔ َاخحاً ٚخب اٌ تفكر ـٙ كل االحتياالت ، ٔ تضع نكل احتيال انحل انيَاسب ، ثو تضع انبدابل  -ٖٖٓ

 ْاسٚخأ . انيَاسبة نكل حل .. كٌ يبتكراً ٔ شخاعاً ـٙ استخداو انبدابل
 -انيقٔنة انسابقة عٌ انتفكٚر:تعبر  

 انخراـٗ  -انَاقد                                             ب - أ
 انفهسفٗ -د                                               انبدابٗ -ج

 االستدالل ْٔ انسٚر عهٗ َفس اندرب يٌ انتفكٚر ٔـق سهسة يٌ انبراٌْٚ انيتياسكة. -نيارٚٗ: -ٖٖٔ
 -:عٌ يٓارةتعبر انيقٔنة انسابقة 

 االستدالل -تقٔٚو انحخح                                             ب - أ
 االستَتاج   -انتفسٚر                                                       د -ج

 انئضٔع انثانث 

 انتفكٚر انَاقد ٔانتفكٚر االبداعٗ 
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 تٍُايٍٍ فشاَكهٍٍ . انقهٚل يٌ ا٠ْيال قد ٚٔند انكثٚر يٌ اٞرٖ  -ٕٖٖ

 -:عٍ يٓاسجذعثش انًقٕنح انساتقح 

 االسرذالل -ذقٌٕى انحجج                                             ب - أ

 االسرُراج   -انرفسٍش                                                       د -ج     
 

خرٚية سرقة بيَزل شخص ؼابب.. ـٚقٔو انشرطٙ بانكشؾ عٌ طرٚقة انسرقة )حانة اٞبٔاب ٔانَٔاـر( ٔيع    -ٖٖٖ
 بعض انتحرٚات يٌ خالل انيعهٔيات انتٙ تؤخر نٚصل نهسارق. 

  -تخسد ْرا انئقؾ يٓارة :

 االستدالل -تقٔٚو انحخح                                             ب - أ

 االسرُراج   -سٍش                                                       دانرف -ج       

 

 ـٙ يخال انرٚاضٚات: ٚبدأ بانيقديات ٔٚرٚد انٔصٔل إنٙ انَتابح.   -ٖٖٗ

 -ٚدل رنك عهٗ يٓارة :

 االستدالل -تقٔٚو انحخح                                             ب - أ

 االستَتاج -د                                             انتفسٚر           -ج     

   

 فشجٍم . ـ كو ْٔ سعٚد يٌ ٚستطٚع انبحث عٌ يسببات االشٚاءٖٖ٘

 -ٌعثش رنك عهى يٓاسج :

 االستدالل -تقٔٚو انحخح                                             ب - أ
 االستَتاج   -انتفسٚر                                                       د -ج

 انعـيهٚة انيَطـقٚة انتٙ تٔصـل انٗ قاعـدة عـهيٚة عـاية با٠عـتيـاد عـهٗ بٚـاَات يحـددة. ّٚيكـٌ تفسـٚرِ بأَ -ٖٖٙ

 -ٌعثش رنك عهى يٓاسج :

 االستدالل -ب             تقٔٚو انحخح                                 - أ
 االستَتاج   -انتفسٚر                                                       د -ج

 

عـَديـا رأٖ خـانٚهٚٔ أٌ أخـساو بأحخـاو يخـتهفة تسـقط يٌ برج بٚـزا باتخـاِ اٞرض ٔتصـل بَفـس انهحـظة،  -7ٖٖ

 .انَظـر عـٌ ٔزٌ انخـسو انسـاقطاسـتَتح أٌ تسـارع انخـاربٚة ْـٔ ٔاحـد بؽـض 

 -ٌعثش رنك عهى يٓاسج :

 االستدالل -تقٔٚو انحخح                                             ب - أ
 االستَتاج   -انتفسٚر                                                       د -ج

انقـٔاٌَٚ انخـاصة بَظـرٚة انَشـٔء ٔ انتطـٔر دٌٔ انحـاخة انٗ رؤٚة تشـارنز دارٌٔٚ أٚضـاً اسـتَتح انكـثٚر يٌ  -8ٖٖ
 .أثرْـا ٔ أسـهٔب عـيهٓـا ـٙ كـل انكـابَات انحـٚة ٔ انيَقـرضـة

 -ٌعثش رنك عهى يٓاسج :

 االستدالل -تقٔٚو انحخح                                             ب - أ
 االستَتاج   -انتفسٚر                                                       د -ج

 

 رون وايمي قد استنتج ان ضغط دم الطيار يمكن ان يساعده عمى تجمل الجاذبية االرضيو . -333
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 -ٚدل رنك عهٗ يٓارة :

 االستدالل -ب            تقٔٚو انحخح                                         - أ

 االستَتاج -انتفسٚر                                                       د -ج          

 اتشاٍْى انفقً . ـ انبرٔر انتٙ تزرعٓا تعطٚك يحصٔال يٌ َفس انَٔعٖٓٗ  

 -ٚدل رنك عهٗ يٓارة :

 االستدالل -تقٔٚو انحخح                                             ب - أ

 االستَتاج   -انتفسٚر                                                       د -ج    
 يعرـة أَك َاخح ٌٞ صدٚقك قال نك كل طالب انفصل َاخحٌٔ   -ٖٔٗ

 -ٚدل رنك عهٗ يٓارة :

 االستدالل -تقٔٚو انحخح                                             ب - أ

 االستَتاج   -انتفسٚر                                                       د -ج     
 

ًَٙ خٔتّ -ٕٖٗ ٌٚهسٔؾ اٞنيا ًٙ يا انر٘ ٚشؽل ٔقتك أقل نك يٌ أَت".انف  قل ن

 تعبر انيقٔنة عٌ احدٖ يٓارات انتفٌكٚر انَاقد يٓارة

 االستَتاج -بانتعرؾ عهٗ االـتراضات                                -أ

 االستدالل -انتفسٚر                                                د -ج         

 

 

نٚبَتز " اٌ يبادئ انعقل ْٙ عصب ٔرٔح االستدالل ٔ ْٙ ضرٔرٚة نّ كضرٔرة انعضالت ٔ االعصاب نظاْرة  -ٖٖٗ

 انيشٙ "

 يٓارة :تعبر انيقٔنة انسابقة عٌ أحد يٓارات انتفكٚر انَاقد ْٔٗ 

 االستَتاج -تقٔٚو انحخح                               ب -أ

 االستدالل -انتفسٚر                                                د -ج          

 

 ـراَسٚس بٚكٌٔ: "االستقراء ْٔ استخالص ٔاستَتاج نهقٔاعد انعاية انكهٚة يٌ اٞحكاو انخزبٚة."   -ٖٗٗ

 يٓارة .................ْٔٗ أحدٖ يٓارات انتفكٚر انَاقدٚعبر رنك عٌ 

 االستَتاج -تقٔٚو انحخح                                             ب -أ               

 االستدالل -انتفسٚر                                                د -ج

 ال تفعل شًٚبا بال ْدؾ أٔ دٌٔ انتفكٚر ـٙ َتابخّ؛ ٔال تفعل شٚبا نٌ تستفٚد يَّ ٔنٌ ٚفٚد بّ انَاس.  -ٖ٘ٗ

 تعبر انيقٔنة عٌ احدٖ يٓارات انتفكٚر انَاقد يٓارة 

 االستَتاج -تقٔٚو انحخح                                             ب -أ               

 االستدالل -د                                   انتفسٚر              -ج

  ستيفن رايت . خٚط رـٚع ٚفصل بٌٚ صٚد انسيك ٔ انٔقٔؾ عهٗ انشاطا كاٞؼبٚاء -ٖٙٗ
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 تعبر انيقٔنة عٌ احدٖ يٓارات انتفكٚر انَاقد يٓارة 

 االستَتاج -تقٔٚو انحخح                                             ب -أ               

 االستدالل -انتفسٚر                                                د -ج

 
انحصاٌ  اٞسباب انصؽٚرة نٓا ؼانبا َتابح كبٚرة ، ـقداٌ انيسيار اضاع حدٔة انحصاٌ ، ٔ ـقداٌ انحدٔة اضاع -7ٖٗ

 بنيامين فرانكمين . ، ٔ ـقداٌ انحصاٌ اضاع انفارس

 تعبر انيقٔنة عٌ احدٖ يٓارات انتفكٚر انَاقد يٓارة 

 االستَتاج -تقٔٚو انحخح                                             ب -أ               

 االستدالل -د                         انتفسٚر                        -ج                              
 أعظو انحقابق ـٗ انحٚاة أبسطٓا ٔكرنك ٚكٌٔ أعظو انرخال . ) ج. ٔا . ْٚر (. -8ٖٗ

 تعبر انيقٔنة عٌ احدٖ يٓارات انتفكٚر انَاقد يٓارة 

 االستَتاج -تقٔٚو انحخح                                             ب -أ               

 االستدالل -انتفسٚر                                                د -ج                              
 شٌٔ تحت انحد اٞدَٗ نقدراتٓو انحقٌٚقٌٚة َٞٓو ال ٌٚركزٌٔ كل انخٓٔد عهٗ يٓية ٔاحدة نرنك الٚيعظو انَاس ٌٚع -9ٖٗ

ٌَٚات ٔانيقدرات انًتٙ ٚيتهكَٔٓا   . تٔياس ادٚسٌٔٚدركٌٔ تياياً يقدار ا٠يكا

 ٚدل رنك عهٗ:

ٌٚر انيؽاٚر             -أ ـًٗ انعيل -ب                                    انتفك  انٔاقٌعٚة ٔانيثابرة ٔاالستيراٌرٚة 

 انَقد -د                                                      َٚتح اـكارة خٌدٚدة أٔ قٌٚيّ     -ج

 
 

ٌٚز عهٗ اٌٞشٚاء انًتٙ َبرع ـٌٚٓا أٔ انئاْب انًتٙ َيتهكٓا عهٗ ير   -ٖٓ٘ ـًٙ ًشٙء يا ٔإرا تو انترك انخٌيٚع بارعٌٔ 

 . تٔياس ادٚسٌٔ انسَٔات سٔؾ  َصَع أٌشٚاء يدْشة

 ٚدل رنك عهٗ:

ٌٚر انيؽاٚر             -أ ـًٗ انعيل -ب                                    انتفك  انيثابرة ٔاالستيراٌرٚة 

 انَقد -د                                       يَّٚتح اـكارة خٌدٚدة أٔ قٌٚ -ج           

٠كـتشاـٓيا 1978ٔ رٔبرت ٔٚهسـٌٔ انهراٌ حـصـال عـهٗ خـابزة َٔبل ـٙ انفٚزٚاء نهعـاو  آرَٔ بَٚزٚاس -ٖٔ٘

اشـعـاعات انيٚكـرٔٔٚؾ انخـهفٚة انتٙ كـاٌ يصـدرْـا ا٠َفخـار انعظٚو... خـاء ْـرا ا٠كـتشاؾ بانصـدـة؛ ـقـد كـاٌ كـل 

 .ْـٔ سـٔبرَٔـا ّ يا ٚرؼـباٌ ـٙ دراسـت

 ٚدل رنك عهٗ:

ٌٚر انيؽاٚر             -أ ـًٗ انعيلانيثابرة  -ب                                    انتفك  ٔاالستيراٌرٚة 

 انَقد -د                                     قٚيةَٚتح اـكارة خٌدٚدة أٔ  -ج           

 تٔياس إٌدسٌٔ -كهَا نَا انقدرة عهٗ إدْاش أَفسَا.   -ٕٖ٘

 ٚدل رنك عهٗ:

ٌٚر انيؽاٚر             -أ ـًٗ انعيل -ب                                    انتفك  انٔاقٌعٚة ٔانيثابرة ٔاالستيراٌرٚة 

 انَقد -د                               اـكارة خٌدٚدة أٔ قٌٚيّ     أَتاج -ج      

 انحاخة أو االختراع.    اـالطٌٔ : -ٖٖ٘

 تعبر انيقٔنة عٌ انتفكٚر 

 االبداعٗ -ب                                           انخراـٗ  - أ
 انفهسفٗ -د                                               انبدابٗ - ج
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 برتراَد راسل ٚقٔل  ال تخَش أٌ تكٌٔ ؼرٚباً ـٙ أـكارك. كل رأ٘ يقبٔل انٚٔو، كاٌ ؼرٚباً رات يرة  -ٖٗ٘

 تعبر انيقٔنة عٌ انتفكٚر 

 االبداعٗ -ب                                           انخراـٗ - أ
 انفهسفٗ -د                                             انبدابٗ   -ج

 

برتراَد راسل ٚقٔل  ال تخَش أٌ تكٌٔ ؼرٚباً ـٙ أـكارك. كل رأ٘ يقبٔل انٚٔو، كاٌ ؼرٚباً رات يرة.تعبر رنك   -ٖ٘٘

 عٌ أحدٖ شرٔط انتفكٚر االبداعٗ ْٔٗ :

 انتفكٚر انيؽاٚر -ب                انٔاقعٚة ٔانيثابرة                           -أ

 االستيرارٚة انعانٚة -صٚاؼة يشكهة يا                                            د -ج                        

أٔل إَساٌ ـٙ انتارٚخ ٚخترع صَاعة انزخاج يٌ انحخارة ٔانريل ، ٔاخترع ابٌ ـرَاس  عباس بٌ ـرَاس كاٌ -ٖٙ٘
 نة " )آنة نحساب انزيٌ (، ٔاخترع "رات انحهق " )آنة نهرصد انفهكٙ (،أًٚضا "انيَقا

 ٚدل رنك عهٗ انتفكٚر :
 االبداعٗ -ب                                           انخراـٗ - أ
 انفهسفٗ -د                                             انبدابٗ   -ج

 يصادرك اَٚشتاٌٚسر ا٠بداع ْٔ أٌ تعرؾ كٚؾ تخفٗ  -7ٖ٘
 ٚدل رنك عهٗ انتفكٚر :

 االبداعٗ -ب                                           انخراـٗ - أ
 انفهسفٗ -د                                             انبدابٗ   -ج

 
 انيشاكل اَٚشتاٌٚنٚست انفكرة ـٙ أَٙ ـابق انركاء، بل كل يا ـٙ اٞير أَٙ أقضٙ ٔقتاً أطٔل ـٙ حل  -8ٖ٘

 ٚدل رنك عهٗ انتفكٚر :
 االبداعٗ -ب                                           انخراـٗ - أ
 انفهسفٗ -د                                             انبدابٗ   -ج

 (اَٚشتاٌٚ)انيَطق سٔؾ ٚأخرك يٌ أنؾ إنٗ باء، ٔانخٚال سٔؾ ٚأخرك إنٗ أ٘ يكاٌ  -9ٖ٘
 عهٗ انتفكٚر :ٚدل رنك 

 االبداعٗ -ب                                           انخراـٗ - أ
 انفهسفٗ -د                                             انبدابٗ   -ج

 اَٚشتاٌٚ أثيٌ يا ـٙ انعانو ْٔ انحدس أٔ انفكرة اناليعة. -ٖٓٙ
 ٚدل رنك عهٗ انتفكٚر :

 االبداعٗ -ب                                           انخراـٗ - أ
 انفهسفٗ -د                                             انبدابٗ   -ج

عبارة عٌ قبة عخٚبة صييٓا عهٗ ْٚبة انسياء عباس بٌ ـرَاس كاٌ سقؾ بٚت ْرا ا٠َساٌ انعبقر٘  -ٖٔٙ 
انقير ٔانكٔاكب كيا ركر )انزركهٙ ( ٔؼٚرِ يٌ انيؤرخٌٚ بَخٔيٓا ٔؼٚٔيٓا ٔبرٔقٓا ٔرعٔدْا ٔانشيس ٔ

 ٔانيترخيٌٚ نحٚاة عباس بٌ ـرَاس ،
 ٚعبر رنك عٌ 

 انتفكٚر انيؽاٚر -انٔاقعٚة ٔانيثابرة                                           ب-أ

 االستيرارٚة انعانٚة -صٚاؼة يشكهة يا                                            د -ج                        

 تٔياس إدٚسٌٔ  -نست اشعر ببرٔد انٓية، ٌٞ كل يحأنة خاطبة أتخهٗ عَٓا ْٙ خطٔة تقٔدَٙ إنٗ اٞياو.  -ٕٖٙ

 ٚدل رنك عهٗ أحد شرٔط انتفكٚر االبداعٗ ْٔٗ :

 انٔاقعٚة ٔانيثابرة ٔاالستيرارٚة ـٙ انعيل -انتفكٚر انيؽاٚر                              ب -أ

 انَقد -َٚتح اـكارة خدٚدة أٔ قٚيّ                  د -ج            
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تٔياس إدٚسٌٔ )يخترع ٔرخل أعيال  -انكثٚر ييٌ ـشهٔا نو ٚدركٔا يدٖ قربٓو يٌ انَخاح عَديا استسهئا.  -ٖٖٙ

 أيرٚكٙ(

 : ٚعبر عٌ ضرٔرة 

 انٔاقعٚة ٔانيثابرة ٔاالستيرارٚة ـٙ انعيل -انتفكٚر انيؽاٚر                              ب -أ

 انَقد -َٚتح اـكارة خدٚدة أٔ قٚيّ                  د -ج            

 

 حتٗ ـٙ انقياية تستطٚع أٌ تخد ا٠نٓاو تخيعّ يع شٙء أخر ٔتخترع.    أدٚسٌٔ: -ٖٗٙ

 ٚدل رنك عهٗ أحد شرٔط انتفكٚر االبداعٗ ْٔٗ :

 انٔاقعٚة ٔانيثابرة ٔاالستيرارٚة ـٙ انعيل -انتفكٚر انيؽاٚر                              ب -أ ٔ

 انَقد -اـكارة خدٚدة أٔ قٚيّ                  د اَتاج -ج            

 

 حتٗ ـٙ انقياية تستطٚع أٌ تخد ا٠نٓاو تخيعّ يع شٙء أخر ٔتخترع.    أدٚسٌٔ: -ٖ٘ٙ

 -انتفكٚر:ٚدل رنك عهٗ 

 االبداعٗ -انَاقد                                             ب - أ
 انفهسفٗ -انعهيٗ                                               د -ج

طبٚبة  –ال ٚصبح انخٚال عظٚيا إال إرا قاو االَساٌ باستخدايّ نالبداع بشخاعة ٔقٔة ..يارٚا ئَتٚسٔرٖ  -ٖٙٙ

 ٔيدرسة 

 -رنك عهٗ انتفكٚر:ٚدل 

 االبداعٗ -انَاقد                                             ب - أ
 انفهسفٗ -انعهيٗ                                               د -ج

 سقٔط ا٠َساٌ نٚس ـشال ٔنكٌ انفشل أٌ ٚبقٗ حٚث سقط. تٔياس ادٚسٌٔ يخترع انيصباح انكٓربابٗ  -7ٖٙ

 شرٔط انتفكٚر االبداعٗ ْٔٗ : ٚدل رنك عهٗ أحد

 انٔاقعٚة ٔانيثابرة ٔاالستيرارٚة ـٙ انعيل -انتفكٚر انيؽاٚر                              ب -أ

 انَقد -َٚتح اـكارة خدٚدة أٔ قٚيّ                  د -ج            

 روجر فريتس . انيشاكل انخدٚدة تتطهب حهٔالً خدٚدة -8ٖٙ

 ٚعبر عٌ يٓارة :

 انيرَٔة -االصانة                                              ب - أ
 انحساسٚة نهيشكالت -انطالقة                                  د -ج

 روجر فريتس . ـ نٚس انيٓو يا تعرـّ بل يا تفكر ـّٚ ـٙ انٔقت انيَاسب9ٖٙ

 ٚعبر عٌ يٓارة :

 انيرَٔة -ب            االصانة                                   - أ
 انحساسٚة نهيشكالت -انطالقة                                  د -ج

عهٗ أحد شرٔط دٚٔال: "إٌ انخٔاْر ئخٔدة ٔنكَٓا ال تؤنؾ عقدا قبل أٌ ٚأتٙ أحدْو بانخٚط ." تعبر انيقٔنة  -7ٖٓ

 انتفكٚر االبداعٗ ْٔٗ :

 انٔاقعٚة ٔانيثابرة ٔاالستيرارٚة ـٙ انعيل -ب          انتفكٚر انيؽاٚر                     -أ ٔ

 انَقد -اـكارة خدٚدة أٔ قٚيّ                  د اَتاج-ج            
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 ال تفزع يٌ أٌ تكٌٔ أـكارك ؼٚر يعقٔنة، ـكل اٞـكار انعظٚية بدأت كرنك -7ٖٔ

 -ٚدل رنك عهٗ انتفكٚر:

 االبداعٗ -ب            انَاقد                                  - أ
 انفهسفٗ -انعهيٗ                                               د -ج

َُٚعّد انبتاَٙ يٌ يؤسسٙ عهو انيثهثات انحدٚث ، ْٔٔ أٔل يٌ أدخل يصطهح انخٚب  -7ٕٖ ـٙ يخال انرٚاضٚات، 
(s gbAابتكار ساْو كثٚراً ـٙ ـٓو عهو انيثهثات، ْٔٔ أٔل يٌ است ْٔٔ ،).خدو انخٚٔب ٔاٞٔتار ـٙ قٚاس انزٔاٚا 

 -ٚدل رنك عهٗ انتفكٚر:

 االبداعٗ -انَاقد                                             ب - أ
 انفهسفٗ -انعهيٗ                                               د -ج

 سر انَخاح ٚكيٌ ـٙ انَظر انٗ اٞشٚاء انتٙ َٚظر انٚٓا انكل، ٔنكٌ يشاْدة شٙء يختهؾ ـٚٓا . -7ٖٖ

 -ٚدل رنك عهٗ انتفكٚر:

 االبداعٗ -انَاقد                                             ب - أ
 انفهسفٗ -انعهيٗ                                               د -ج

انر٘ يٓد ٠ٚخاد عهو انتكايل ٔانتفاضل، كيا استطاع أٌ ٚحل انيعادالت انخبرٚة بانطرق   ثابت بٌ قرة -7ٖٗ
 انَٓدسٚة،

 -ٚدل رنك عهٗ انتفكٚر:

 االبداعٗ -انَاقد                                             ب - أ
 انفهسفٗ -انعهيٗ                                               د -ج

 

 انيٓارة تصٚب ْدـا ال ٚيكٌ ٞحد أٌ ٚصٚبّ، أيا انعبقرٚة ـتصٚب ْدـا ال ٚيكٌ ٞحد أٌ ٚراِ. آرثرشٔبَٓأر: -7ٖ٘

 تعبر انيقٔنة انسابقة عٌ يرحهة :

 انتحقق  -االشراق                                 ب -أ

 انتٓٚبة -االحتضاٌ                          د - ج

 البرت أينشتاين  الغموض، إنو مصدر الفن والعمومأجمل إحساس ىو  -373
 -ٚدل رنك عهٗ انتفكٚر:

 االبداعٗ -انَاقد                                             ب - أ
 انفهسفٗ -د                                               انخراـٗ - ب

 انيٓارة تصٚب ْدـا ال ٚيكٌ ٞحد أٌ ٚصٚبّ، أيا انعبقرٚة ـتصٚب ْدـا ال ٚيكٌ ٞحد أٌ ٚراِ. آرثرشٔبَٓأر: -77ٖ

 تعبر انيقٔنة انسابقة عٌ:

 يٓارة انيرَٔة -يٓارة االصانة                                              ب - أ
 نهيشكالت يٓارة انحساسٚة -يٓارة انطالقة                                  د -ج

تعبر انعبارة  انحٚاة يهٚبة بانحخارة ـال تتعثر بٓا بل اخيعٓا ٔابٌ بٓا سهيا تصعد بٓا َحٔ انَخاح ...  -78ٖ

 انسابقة عٌ احدٖ يٓارات انتفكٚر االبداعٗ ْٔٗ يٓارة ..........

 انيرَٔة -االصانة                                              ب - ب
 انحساسٚة نهيشكالت -د                          انطالقة         -ج

 كل إَساٌ َاـع حتٗ انشخص انسٙء ََتفع بّ ـٙ ضرب انيثل انسٙء.  -79ٖ

 تعبر انعبارة انسابقة عٌ احدٖ يٓارات انتفكٚر االبداعٗ ْٔٗ يٓارة ..........

 يرَٔةيٓارة ان -يٓارة االصانة                                              ب - أ
 يٓارة انحساسٚة نهيشكالت -يٓارة انطالقة                                  د -ج

 انعاقل ٚأتٙ بأـكار خدٚدة، ٔانخاْل ٚحظرْا"ْاَٚرش ْاَّٚ شاعر أنياَٙ. -8ٖٓ
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 ٚعبر رنك عٌ يٓارة 

 يٓارة انيرَٔة -يٓارة االصانة                                              ب - أ
 يٓارة انحساسٚة نهيشكالت -رة انطالقة                                  ديٓا -ج

أستطاع أحد انطالب عيل )بطارٚة يٌ حبة نٚئٌ ( نٚستخديٓا عَد أَقطاع انكٓرباء .ْرا انتصرؾ نهطانب ٚدل -8ٖٔ

 عهٗ انتفكٚر 

 االبداعٗ -انَاقد                                             ب-أ

 انفهسفٗ -انعهيٗ                                               د -ج

 ال تخَش أٌ تكٌٔ ؼرٚباً ـٙ أـكارك. كل رأ٘ يقبٔل انٚٔو، كاٌ ؼرٚباً رات يرة. برتراَد راسل: -8ٕٖ

 ٚعبر رنك عٌ انتفكٚر 

 االبداعٗ -انَاقد                                             ب-أ

 انفهسفٗ -د                                           انعهيٗ     -ج

 سٚارة اٞحالو انيصفحة تشخعَا عهٗ خٔض انكثٚر يٌ انطرق انخطٚرة .) انٚزابٚث بٚشٔب ( -8ٖٖ
 ٚعبر رنك عٌ انتفكٚر 

 االبداعٗ -انَاقد                                             ب-أ

 انفهسفٗ -د                          انعهيٗ                      -ج

 انبرت أَٚشتاٌٚ انيثقفٌٔ ٚأتٌٔ نحل انيشاكل بعد ٔقٔعٓا، ٔانعباقرة ٚسعٌٔ نيَعٓا قبل أٌ تبدأ  -8ٖٗ
 ٚعبر رنك عٌ انتفكٚر 

 االبداعٗ -انَاقد                                             ب-أ

 انفهسفٗ -د                  انعهيٗ                              -ج

 انبرت أَٚشتاٌٚ انخٚال أْو يٌ انيعرـة. بانخٚال َستطٚع رؤٚة انيستقبل  -8ٖ٘
 ٚعبر رنك عٌ انتفكٚر 

 االبداعٗ -انَاقد                                             ب-أ

 انفهسفٗ -د                                               اندَٚٗ -ج

 انبرت أَٚشتاٌٚ اَا نست ئْٔب اَا ـضٔنٙ  -8ٖٙ
 ٚعبر رنك عٌ انتفكٚر 

 االبداعٗ -انَاقد                                             ب-أ

 انفهسفٗ -د                                               اندَٚٗ -ج

أـكارْو انتٙ تختهؾ عٌ اٞـكار انيسبقة ـٙ بٚبتٓو قهٚل يٌ انَاس ٚيكَٓو انتعبٚر يع رباطة انخأش عٌ  -87ٖ
 انبرت أَٚشتاٌٚ االختياعٚة. 

 ٚعبر رنك عٌ انتفكٚر 

 االبداعٗ -انَاقد                                             ب-أ

 انفهسفٗ -د                                               اندَٚٗ -ج

 انحهو ٔانحقٚقة ، ـياديت استطعت أٌ تحهو بشٗء ـبإيكاَك تحقٚقّ . )بٚهفاداـٚز (.التخؾ يٌ انيساـة بٌٚ  -88ٖ
 ٚعبر رنك عٌ انتفكٚر 

 االبداعٗ -انَاقد                                             ب-أ

 انفهسفٗ -انعهيٗ                                               د -ج

 حٚاتك عَديا ٚصطدو عقهك بفكرة خدٚدة . )براٚاٌ ترٚسٗ (.ٚأتٗ كل تؽٚٚر ـٗ  -89ٖ
 ٚعبر رنك عٌ انتفكٚر 

 االبداعٗ -انَاقد                                             ب-أ

 انفهسفٗ -انعهيٗ                                               د -ج
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 أكثرْو ركاء ، بل أقدرْو عهٗ انتأقهو يع انتؽٚرات""نٚس أقٖٔ أـراد انَٔع ْٔ انر٘ ٚبقٗ ، ٔال  -9ٖٓ
 تشارنز دارٌٔٚ -

 ٚعبر رنك عٌ انتفكٚر 

 االبداعٗ -انَاقد                                             ب-أ

 انفهسفٗ -انعهيٗ                                               د -ج

 قاو أحد انطالب بعيل أعادة تدٔٚر نبعض انيخهفات انبالستٚكٚة . تعكس ْرِ انخطٔة أسهٔب انتفكٚر   -9ٖٔ

 ............ 

 االبداعٗ -انَاقد                                             ب-أ

 انفهسفٗ -انعهيٗ                                               د -ج

 ـكرة عٌظٚية ، ـٓرا ٌٚعَٗ أَك تيهك انكٌثٚر يَٓا ........تٔياس أٌدٚسٌٔأٌ تيهك   - 9ٕٖ

ٌٚر االبداعٗ ْٔٗ يٓارة ..........  تعبر انعبارة انسابقة عٌ احدٖ يٓارات انتفك

 يٓارة انيرَٔة -يٓارة االصانة                            ب -أ

 ة انحساٌسٚة نهيشكالتيٓار -يٓارة انطالقة                            د -ج

 

 ال ترْب ـٗ االتخاِ انرٖ ٌٚقٔدك انٌّٚ اندرب ، بل شق نَفسك دربا خٌدٚدة ٔاترك ٔرابك أثرا .رانؾ ٔاندٔ  -9ٖٖ

ٌٚرسٌٔ.  اٌٚي

ٌٚر االبداعٗ ْٔٗ :  تعبر انيقٔنة عهٗ أحد شرٔط انتفك

ٌٚة ٔاني -ر انيؽاٚر                                بٌٚ انتفك -أ ـًٙ انعيلانٔاقع  ثابرة ٔاالستيراٌرٚة 

ٌٚيّ                             د -ج                انَقد -َٚتح اـكارة خٌدٚدة أٔ ق

 

ْٔ تٔنٚد ٔتعدٚل نٟـكار ، ٔٚٓدؾ نهتٔصل إنٗ َٔاتح تتيٚز باٞصانة ، ٔانطالقة ، ٔانيرَٔة ، ٔانحساسٚة  -9ٖٗ

 ٚعبر رنك عٌ انتفكٚر  نهيشكالت

 االبداعٗ -ب                                           انَاقد  -أ

 انفهسفٗ -انعهيٗ                                               د -ج

 . ٌعرًذ عهى انخثشج انًعشفٍح انساتقح نهفشد ، ٔعهى قذسذّ فً عذو انرقٍذ تًا ْٕ تذًٌٓ ٔيرٕقع يٍ قثم انُاس -593

 ٚعبر رنك عٌ انتفكٚر 

 االبداعٗ -انَاقد                                             ب-أ

 انفهسفٗ -انعهيٗ                                               د -ج

 

 

 االستدالل ْٔ انسٚر عهٗ َفس اندرب يٌ انتفكٚر ٔـق سهسة يٌ انبراٌْٚ انيتياسكة. -نيارٚٗ: -9ٖٙ

 انتٗ تعكسّ انعبارة. انيٓارة طبق بيثال يٌ عَدك عهٗ  

ٌٚر كائ: يٌ انسٓل استَتاج انَتابح انتٗ ٌٚشتيل عهٌٚٓا انفعل يٌ انفعل َفسّ. -97ٖ  أنب

 ـٗ ضٔء ـٓيك نهعبارة دنل بيثال عهٗ انيٓارة انتٗ تعكسٓا انيقٔنة

 ث ٌٚربط ٌبٌٚ حدٖ انسهسهة بعالقةٚأخر بحٌ االستَتاج ْٔ حركة انفكر انرٖ َٚتقل يٌ حدس انٗ  -ٌسٚرٔس: -98ٖ

ٌٓٚة ٔضرٌٔرٚة .  بٌدٚ

 ٔظؾ بيثال يٌ عَدك عهٗ يٓارة االستَتاج انتٗ تعكسٓا انعبارة .

 االسبهة انيقانٚة
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 يارتٌ ـٚشر . االستَتاج .. ْٔ انيكاٌ انر٘ ترْب انّٚ عَديا تتعب يٌ انتفكٚر  -99ٖ

 انتٗ تعكسٓا انعبارة . انيٓارة ٔظؾ بيثال يٌ عَدك عهٗ 

الٚتيثل االستدالل كيا ٚعتقد عادة ، ـٗ االَتقال يٌ انيعهٔو انٗ انيخٓٔل ـحسب ٔأَيا ٚتيثل أساسا  -كالبارٚد: -ٓٓٗ

 ـٗ انشعٔر بأٌ ْرا االَتقال نّ يا ٚبررِ ٔٚعههّ .

 طبق بيثال يٌ عَدك عهٗ انيٓارة انتٗ تعكسٓا انعبارة.

 ٚة انٗ انكهٗ .االستقراء ْٔ االَتقال يٌ انحاالت انخزب -أرسطٔ : -ٔٓٗ

 طبق بيثال يٌ عَدك عهٗ انيٓارة انتٗ تعكسٓا انعبارة.

 االستقراء ْٔ انعيهٚة انتٗ ََتقل بٓا يٌ يعرـة انظٔاْر انٗ يعرـة انقٔاٌَٚ .-الشهٚٗ : -ٕٓٗ

 ٔظؾ بيثال يٌ عَدك عهٗ انيٓارة انتٗ تعكسٓا انعبارة .

نٚست بعد يعهٔية ، يؤسسا برنك يبادٖء خدٚدة قد تصبح  االستقراء ٚسعٗ انٗ تٔقع االئر انتٗ -دٖ برٖٔ: -ٖٓٗ

 قاعدة الستَتاخات خدٚدة.

 حهل يفٓٔو االستقراء  .

نيا كاٌ االستقراء ٚقٔو عهٗ انخٚال ٔانحدس ـٓٔ ٔحدِ انرٖ ٚسيح بتحقٚق انؽزٔات انفكرٚة  -دٖ برٖٔ: -ٗٓٗ

 انعظيٗ . طبق بيثال يٌ عَدك عهٗ انيٓارة انتٗ تعكسٓا انعبارة.

 االستقراء أَّ أصل خيٚع انتطٔرات انعهيٚة انحقٚقٚة .-دٖ برٖٔ: -٘ٓٗ

 طبق بيثال يٌ عَدك عهٗ االستقراء .           

ٔأَت ـٙ طرٚقك نيطار انٚاباٌ سٔؾ تخد نٔحة إعالَٚة يدٌٔ عهٚٓا عبارة " ـكر نتبدع " أيا  أحيد زٔٚل: -ٙٓٗ

ٚة يكتٔب عهٚٓا "تاٚخر قريش ٔسٚطر" ٔعهٗ انَاحّٚ اٞخرٖ ٔأَت ـٙ طرٚقك نيطار انقاْرة سٔؾ تخد نٔحة إعالَ

 "استرخل ٔأشرب برٚل".

 ـٗ ضٔء رنك دنل بيثال عهٗ أحد شرٔط انتفكٚر االبداعٗ ؟

 ال تفزع يٌ أٌ تكٌٔ أـكارك ؼٚر يعقٔنة، ـكل اٞـكار انعظٚية بدأت كرنك -7ٓٗ

 ٔظؾ بيثال يٌ عَدك َٔع انتفكٚر انرٖ تخسدِ انعبارة 

 سر انَخاح ٚكيٌ ـٙ انَظر انٗ اٞشٚاء انتٙ َٚظر انٚٓا انكل، ٔنكٌ يشاْدة شٙء يختهؾ ـٚٓا . -8ٓٗ

 ٔظؾ بيثال يٌ عَدك َٔع انتفكٚر انرٖ تخسدِ انعبارة .

 يعظو انَاس ٚعتقُد أٌ انفشل عْكس انَخاح، ْٔرا ؼٚر صحٚح؛ انفشل ُعَصر يطهٔب ـٙ إحراز انَخاح. -9ٓٗ

 هٗ دٔر انيبدعٌٚ ـٗ َٓضة انيختيعـٗ ضٔء رنك دنل بيثال ع

عَد٘ أيل كبٚر أٌ ْرِ انخابزة اٞٔنٗ سٔؾ تهٓو اٞخٚال انشابة ـٙ اندٔل انَايٚة ٔتحثٓو  ٚقٔل :أحيد زٔٚل : -ٓٔٗ

 عهٗ اٞخر بأسباب انعهو ٔاالعتقاد بإيكاَٚة ا٠سٓاو ـٙ دَٚا انعهٔو ٔانتكَٔنٔخٚا عهٗ انيستٖٔ انعانيٙ.

 .بيثال عهٗ دٔر انيبدعٌٚ ـٗ َٓضة انيختيعـٗ ضٔء رنك دنل 

 

 

 

 َسأل هللا انتٔـٚق ٔانسداد
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ِجبدئ اٌتفى١ش اٌؼٍّٝ : اٌٛصذح اٌخب١ٔخ 

. صذد اٌّؼٕٝ اٌٍغٜٛ ٌٍؼٍُ : 59ط

".  أن يعرف " بمعنى ،  (sciere) مشتقة من الفعل البلتيني  ( science)كممة  : في المغة اإلنجميزية
تعني النشاط العقمي ، وقصر بعض الفقياء العمم عمى عموم أصول الدين والفقو والتفسير : في المغة العربية

.  ئصؽالصب ، اروش ٘زٖ اٌتؼش٠فبد تؼش٠فبد اٌؼٍُتؼذدد: 60ط 

 حسب الموضوع والمنيج والنتائج  ،  إصطبلحاتعددت تعريفات العمم:
 :ِٓ ص١ج اٌّٛظٛعـ 1 

. التى  تفسرىا إلى المفاىيم والقوانين العممية لموصولىو دراسة الظواىر الحسية  
 :ِٓ ص١ج إٌّٙذـ 2

 . الطريقة التي يتوصل من خبلليا العمماء إلى المفاىيم والقوانين والنظريات العممية     ىو
: ِٓ ص١ج إٌتبئذ اٌتؽج١م١خـ  3

األجيزة المنزلية ــ وسائل  )مثل .التي نستفيد بيا اآلن في حياتنا من أجيزه عممية ىو مجموعة التطبيقات
.(االتصاالتالمواصبلت ــ وسائل 

. لبسْ ث١ٓ ِٛظٛع اٌؼٍُ ٚ٘ذفٗ: 61س 

هذف انؼهم مىضىع انؼهم

 سواء  دراسة وتفسير الظواىر الموجودة في الواقعىو 
  ،  إجتماعيةأو بيولوجية أو ظواىر طبيعية كانت 

 .وىذا التفسير قد يكون صادق أو كاذب 

سيطرة عمى التحكم و عمى ال اإلنسانىو زيادة قدرة
 أخطار الطبيعة من تجنبو، العالم الذي نعيش فيو 

 .زالزل وبراكين وسيول مدمرة
٠ضتً ػٍُ اٌف١ض٠بء اٌّشتجخ األٌٚٝ فٟ : ػًٍ صضخ أٚ خؽأ : 62ط

 (√ ) تص١ٕف اٌؼٍَٛ اٌؽج١ؼ١خ  

 

ألنو أكثر فروع العمم بحثًا فى الكون والظواىر  ،  الطبيعيةيحتل عمم الفيزياء المرتبة األولى في تصنيف العموم* 
. التى نراىا ، ولذا فيو يتصف بالعمومية

. العموم اإلجتماعية تحتل المرتبة الثالثة  ، ويحتل المرتبة الثانية : عمم البيولوجي أما *

صًٍ ٘زٖ ....ٌٍؼٍُ ربٔجبْ ، ٌٚىً ربٔت ػٍّبء ٠ذسعٛٔٗ : 63ط 

. اٌؼجبسح

ربٔت تزش٠جٝ ربٔت ٔظشٜ

، يدرسو عمماء متخصصون فى التنظير العقمى 
.        وىؤالء عباقرة العمم ومبدعوه

.  (أينشتاين-  نيوتن ):     مثل

، يدرسو عمماء متخصصون في تكنولوجيا التجربة 
لتأكد من صحة الفروض التي ل التجربة يستخدمون

 .(أحمد زويل): مثل مشكبلت ال لحل ىا العمماءضعو
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. (سرً اٌؼٍُ  ) صذد ِٙبَ أٚ ٚظبئف اٌؼبٌُ –64ط 

. التنبؤ (3 ).                   التفسير (2 ).                 الوصف(1) 

. اششس ثّخبي .. اٌٛصف  أصذ ِٙبَ اٌؼبٌُ  : 65ط 

  .إن الميمة األولى لرجل العمم ىى وصف ما يراه أو يسمعو من ظواىر وأحداث فى الواقع الذى يعيش فيو
وتعرف ىذه العممية بالتصنيف   ،سمًا معيناً اويطمق عمييا ، يجمع كل نوع منيا في مجموعة واحدة ثم  

. ( الكبلب–القطط - األسود): مجموعة الحيوانات تشمل :     مثال 

 . اششس ثّخبي..   أصذ ِٙبَ اٌؼبٌُ  اٌتفغ١ش: 66ط 

عندما يقوم العالم بوصف الظواىر الموجودة فى الواقع ، فإنو يسعى إلى تفسير ىذه الظواىر من خبلل معرفة 
". دقيقا" األسباب التى أدت إلى حدوث ىذه الظواىر ، حتى يستطيع فيم ىذه الظواىر فيما

. الحرارة سبب تمدد الحديد: مثال 

 . اششس ثّخبي..  أصذ ِٙبَ اٌؼبٌُ  اٌتٕجإ: 67ط 

 ، فعندما ينجع العالم فى تفسير الظاىرة يرتبط التنبؤ بالتفسير إرتباطًا قوياً التنبؤ ىو التوقع المسبق ، و
 .ظاىره في المستقبل ال  ىذه حدوثبإمكانية التنبؤ ومعرفة أسباب حدوثيا ، فإنو يستطيع  

. إذا توافر شرط الحرارة فإن ذلك سيؤدى إلى تمدد الحديد: مثال 

صذد أُ٘ صفبد سرً اٌؼٍُ ٚأخالل١بتٗ : 68ط 

.الخيال- 4.               الروح النقدية- 3.             الدقة- 2.      األمانة العممية- 1

ٚظش . ِٓ صفبد سرً اٌؼٍُ ٚأخالل١بتٗ  األِبٔخ اٌؼ١ٍّخ : 69ط 

:   صور عديدة أىميا العمميةولؤلمانةمن صفات رجل العمم وأخبلقياتو ، : األمانة العممية 
العموم الطبيعية تكون بإجراء ف:-   األماوح فٍ ما َمذمه مه أدنه وتشاهُه-1

 .واستطبلعات الرأي، أما العموم اإلجتماعية تكون عن طريق اإلستبيانات   التجارب والمعادالت الرياضية 
:-  األماوح فُما َىمهه مه اِخشَه - 2

 .فيجب عميو أن يذكر ذلك ويعترف بجيودىم وال ينسبو لنفسو،  من عمماء سبقوهأخذ شئفإذا  

واإلعتراف بفضميم عميو ، وأخذ العمم منيم ،   األماوح فٍ شكش مه ذؼهم ػهً َذَهم- 3
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ٚظش . ِٓ صفبد سرً اٌؼٍُ ٚأخالل١بتٗ  اٌذلخ : 70ط 

 

:   صور عديدة أىميامن صفات رجل العمم وأخبلقياتو ، ولمدقة الدقة
: ــ انذلح فٍ انكراتح انؼهمُح 1

 يستخدم لغة األرقام أن  و والرموز ،خالية من المجازاضحة و أن يستخدم جمل الخبرية محددة و عمى العالميجب
اإلىتمام بجميع جوانبو و ما يستحقو من البحث والدراسة ء انمىضىعنذلح فٍ أٌ ئػطاا-2 

  .دون إىمال أي جانب
 

ِٓ صفبد سرً اٌؼٍُ اٌشٚس إٌمذ٠خ : ػًٍ صضخ أٚ خؽأ  -71س

ٚظش . ٚأخالل١بتٗ 

 

 و يتقبل النقد الموجو إليو من اآلخرين، ال يقبل إال اآلراء المقنعة والمنطقية العالم يختبر كل األراء السابقة ، و
 

. ٚظش.  ِٓ صفبد سرً اٌؼٍُ ٚأخالل١بتٗ اٌخ١بي -72ط 

 فٝ راتٗ                                 اٌخ١بي ثبٌٕغجخ ٌٍؼبٌُ ٘ذف : ػًٍ صضخ أٚ خؽأ -73ط

 (x        ) 

 .ولكنو وسيمة لموصول لمحقيقة ،  فً راذهانخُال تانىسثح نهؼانم نُس هذف 
 .فيو يفرض الفروض لكي يصل إلى تفسير الظاىرة أو حل المشكمة 

 

. صذد خّغخ ِٓ خصبئص اٌّؼشفخ اٌؼ١ٍّخ -74ط

 

                               المعرفة العممية ذات جانب إجتماعي - 2.                          من صنع اإلنسان المعرفة العممية عقبلنية-1
. المعرفة العممية احتمالية- 5     .المعرفة العممية تراكمية- 4     المعرفة العممية معرفة إنسانية- 3
 

٠غتؽ١غ اإلٔغبْ أْ ٠ؼشف وً شئ ػٓ اٌؼبٌُ  :ػًٍ صضخ أٚ خؽأ: 75ط

 ( x )اٌزٜ ٠ؼ١ش ف١ٗ 

 

فمعرفتنا لنصف العالم الذي نعيش فيو تؤكد ، المعرفة العممية تؤكد أن ما نعممو ُيعد قميبل بالنسبة لما ال نعممو ألن 
. جيمنا بالنصف األخر
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                                ٌىً ِؼشفٗ ػ١ٍّخ ئؼبس ٔظشٞ فٍغفٟ :ػًٍ صضخ أٚ خؽأ: 76 ط

 (√     ) 

ِمبسٔخ ٔظش٠خ ػ١ٍّخ ثٕظش٠خ ٠ّىٓ   :ػًٍ صضخ أٚ خؽأ: 77 ط 

 ( x               ) ػ١ٍّخ أخشٜ

 

ال يصح مقارنة نظرية عممية بنظرية لكل معرفة عممية اطار نظرى مختمف عن غيرىا من النظريات األخرى ، ولذا 
 .ال يصح مقارنة نظرية أينشتاين بنظرية نيوتن : مثال   .عممية أخرى 

 

  تشتشن ر١ّغ فشٚع اٌّؼشفخ اٌؼ١ٍّخ فٟ  :ػًٍ صضخ أٚ خؽأ: 77 ط

  (√        ) أعبع١بد اٌجضج اٌؼٍّٟ 
     

  . العممىفرض الفروض لموصول إلى القانونو تعتمد عمى األدلة والبراىين  ألن جميع فروع المعرفة العممية
 

.                                               اٌّؼشفخ اٌؼ١ٍّخ اصتّب١ٌخ  :ػًٍ صضخ أٚ خؽأ:  78ط

 (√     ) 

                                                    ٠م١ٕ١خ  اٌّؼشفخ اٌؼ١ٍّخ :ػًٍ صضخ أٚ خؽأ: 79 ط

 (x ) 

        
.  نيائيًا عن الظاىرة التي ندرسيا "أو خبرا" تفسيرا ال تقدم لنا  ألن المعرفة العممية  
 

                           .اٌتشاو١ّخ ِٓ خصبئص اٌّؼشفخ اٌؼ١ٍّخ  :ػًٍ صضخ أٚ خؽأ: 80 ط

 (√  )  
   

 فكل يوم تحل نظريات جديدة محل نظريات أخرى قديمة  ،  والتطور دائمة النمو ألن المعرفة العممية
 
 حبثتخ ال تتغ١ش ٚال   اٌّؼشفخ اٌؼ١ٍّخ :ػًٍ صضخ أٚ خؽأ: 81 ط

 ( x.                        ) تتمذَ 

 

 .والصواب والخطأ ، تتقدم وذلك من خبلل الصراع بين القديم والجديد  تتغير والمعرفة العمميةألن 
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 اٌتفى١ش اٌؼٍّٝ

 اٌتفى١ش اٌؼٍّٝصذد اٌّمصٛد ة:  82س

 
 ، وتفسير المشكبلت التى تواجيو وايجاد حمول ليا،  العممية العقمية التى يقوم بيا الفرد لفيم العالم المحيط بو وه

. والوصول إلى نتائج جديدة
 

                                    اٌتفى١ش اٌؼٍّٝ تفى١ش ِٕظُ :ػًٍ صضخ أٚ خؽأ:  ط

 (√     ) 

 نستخدمو فى حياتنا اليومية وفى عبلقتنا بالعالم المحيط بنا   انرفكُش انؼهمً ذفكُش مىظمألن
مبدأ استحالة حدوث الشئ ونقيضو فى  ، ومبدأ أن لكل حادث سبب:  ، ويقوم عمى مجموعة من المبادئ مثل

 .    وقت واحد
             

دذد خصائص انرفكُش انؼهمً                               : 83س 

 .موضوعيةال- 4.               عموميةال- 3.              الحرية- 2.                ىادف- 1
. إجرائى- 7.          إلستمراريةا- 6.                 كمى- 5
 

اٌتفى١ش اٌؼٍّٝ ٔشبغ تٍمبئٝ أٚ    :ػًٍ صضخ أٚ خؽأ: 84 ط

 (                                                                 x )ػشٛائٝ ١ٌظ ٌٗ ٘ذف    

.     التفكير العممى نشاط مقصود وليس تمقائى ، ييدف العالم من وراءه الوصول إلى القوانين التى تحكم الظواىر
اٌضش٠خ ِٓ خصبئص اٌتفى١ش اٌؼٍّٝ                                   : ػًٍ صضخ أٚ خؽأ: 85 ط

 (√     ) 

ألن العالم لو حرية مطمقة  فى اختيار الموضوع الذى يدرسو ، واختيار النظرية التى يستعين بيا فى دراسة ىذا 
 .الموضوع ، ولو القدرة عمى النقد والتعديل ، بشرط أن يقدم أدلة وبراىين 

 

اٌؼ١ِّٛخ ِٓ خصبئص اٌتفى١ش اٌؼٍّٝ                             : ػًٍ صضخ أٚ خؽأ: 86 ط

 (√     ) 

ألن العالم يدرس بعض الظواىر الحسية ويدرك العبلقات بينيا ، ويقوم بالتعميم بعد ذلك ،  أى يصل الى قانون 
. عممى عام يحكم كل أفراد الظاىرة والحاالت المشابية ليا

 

اٌّٛظٛػ١خ ِٓ خصبئص اٌتفى١ش اٌؼٍّٝ                             : ػًٍ صضخ أٚ خؽأ: 87 ط

 (√     ) 

. ألن العالم يدرس الظواىر كما ىى فى الواقع الخارجى دون أن يتأثر بأىوائو وميولو ورغباتو ومصالحو الشخصية
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٠غتخذَ ٌغخ )اٌتفى١ش اٌؼٍّٝ  وّٝ  : ػًٍ صضخ أٚ خؽأ: 88 ط

 (     √.                     ) (و١ّخ

 
. فالعالم يستخدم لغة الرياضيات واألرقام عند دراسة الظواىر الطبيعية ، ألنيا أكثر دقة

 

اإلعتّشاس٠خ  ِٓ خصبئص اٌتفى١ش اٌؼٍّٝ                         : ػًٍ صضخ أٚ خؽأ:  89ط

 (√     ) 

فالعمماء مستمرون فى تفكيرىم وفى إجراء األبحاث ، ، التفكير العممى مستمر باستمرار وجود اإلنسان فى الكون 
. بيدف اإلضافة والتجديد لما سبق من أبحاث

 

اٌتفى١ش اٌؼٍّٝ   ئرشائٝ                                                  : ػًٍ صضخ أٚ خؽأ: 90 ط

 (√     ) 

اٌتفى١ش اٌؼٍّٝ   ٠غأي ػٓ ِب١٘خ اٌشئ  : ػًٍ صضخ أٚ خؽأ: 91 ط

 ( x )      (ِب ٘ٛ اٌشئ)

 

بل يسأل عن وصف الشئ وحركاتو الظاىرة التى يمكن مبلحظتيا والتحكم " ما ىو الشئ ؟ " التفكير العممى ال يسأل
. فييا 

صذد ِٙبساد اٌتفى١ش اٌؼٍّٝ   : 92ط 

                   

. تفسير البيانات- 5.  تحديد المتغيرات وضبطيا- 4.  القياس- 3.  التصنيف- 2.  المبلحظة والتجريب- 1
 

اٌّالصظخ ٚاٌتزش٠ت ِٓ خصبئص اٌتفى١ش  : ػًٍ صضخ أٚ خؽأ: 93 س

 ( x )اٌؼٍّٝ               

 

. ألن  المبلحظة والتجريب من ميارات التفكير العممى 
. االنتباه المنظم والمقصود لمظواىر أو األحداث بيدف اكتشاف أسبابيا وقوانينيا :  ىى   اٌّالصظخ
. المبلحظة المضبوطة الى تتحكم فى كل جوانب الظاىرة موضوع الدراسة:  ىو اٌتزش٠ت

 

اٌتص١ٕف ٚاٌم١بط ِٓ ِٙبساد اٌتفى١ش  : ػًٍ صضخ أٚ خؽأ: 94 ط

  ( √ )اٌؼٍّٝ                

    

. عمى الخصائص المشتركة بينيا" ىو وضع البيانات والمعمومات فى مجموعات بناءا انرصىُف

الميكرسكوب : ىو استعانة العالم  بأدوات وأجيزة معينة تساعده فى إجراء التجربة مثل   :انمُاس 
 .والتمسكوب
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تضذ٠ذ اٌّتغ١شاد ٚظجؽٙب ِٓ ِٙبساد  : ػًٍ صضخ أٚ خؽأ: 95 ط

 (√ )اٌتفى١ش اٌؼٍّٝ     

. تأثيرهدرجةالمتغير المراد معرفة   ىو:انمرغُش انمسرمم(1)
 .ىو المتغير المراد معرفة درجة تأثره  :انمرغُش انراتغ(2)
. حتى ال يؤثر فى الظاىرةثناء التجربةأىو المراد عزلو   :انمرغُش انذخُم(3)

تفغ١ش اٌج١بٔبد  ِٓ ِٙبساد اٌتفى١ش  : ػًٍ صضخ أٚ خؽأ: 96 ط

 ( √ )اٌؼٍّٝ

. وتعنى تصنيف البينات والنتائج التى تم التوصل الييا فى مجموعات وجداول ، لمتحقق من صدق الفروض

. خؽٛاد اٌتفى١ش اٌؼٍّٝ  (ستت)صذد : 97ط 

الحاجة لمتفكير لمواجية مشكمة أو موقف وأى الشعور بالحيرة والتردد ،  :انشؼىس تانمشكهح- 1
.غامض

وفييا يقوم الفرد بتنظيم المعمومات والخبرات المتوفرة لديو ، لتحديد المشكمة   :ذذذَذ انمشكهح- 2
".دقيقا" تحديدا

وفييا يقوم الفرد بإقتراح حمول محتممة   :أو صُاغح انفشوض, الرشاح انذهىل - 3
.لممشكمة 

 وفيو يقوم الفرد بتحميل واختبار الفروض والحمول المقترحة ليختار أفضميا  :اخرثاس انفشوض- 4
 وىى أخر خطوة يتم فييا اختيار  :(انفشض انصذُخ  )اخرُاس أفضم انثذائم - 5

. أفضل البدائل ليصبح ىو  القانون 

صذد أُ٘ ِؼٛلبد اٌتفى١ش اٌؼٍّٝ : 98ط 

 وتعنى التسرع فى الوصول الى نتائج من مقدمات ومعمومات غير كافية  :-األخطاء انمىطمُح_ 1
عن المشكمة  

أما القمق الزائد ، فالقمق المناسب ينشط التفكير : انؼىامم اإلوفؼانُح وانىجذاوُح_ 2
. عن الحد يجعل التفكير يختل

قد ينتقى العالم البيانات واآلراء التى تؤيد وجية  :- ئورماء انمؼهىماخ واإلسرىراجاخ_3
 .نظره مع أنيا قد تكون خاطئة ، ويتجاىل البيانات واآلراء األخرى مع أنيا قد تكون صحيحة

أى قبول العالم لبعض البيانات واألراء   :-  ذمثم انثُاواخ وانمؼهىماخ دون ومذ_4
. والتسميم بيا دون نقد
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. اٌتفى١ش إٌبلذ: ٌٛصـذح اٌخبٌخـخ ا    

 

.  صذد ِؼٕٝ اٌتفى١ش إٌبلذ-90ط 

 

  وتفسيرة ، سميمة واستخبلص النتائج بطريق ،قدرة الشخص عمى التعرف عمى اإلفتراضات: ىو 
 .ة المشكبلت المختمفةوتقويم الحجج المتعمق،  البيانات

 

 اششس ِىٛٔبد اٌتفى١ش إٌبلذ -91ط 

 

وىى ما يعرفو الفرد ويعتقده ، والذى يمكنو من معرفة التناقض أو :  اٌمبػذٖ اٌّؼشف١خ- 1
  .اإلتساق فى البراىين

 بالتناقض أو اإلتساق فى  لدى الفردوىى المثيرات التى تستثير اإلحساس:  األصذاث اٌخبسر١خ- 2
 .البراىين

 األحداث  بيافسرويىى وجية النظر التى كونيا الفرد من قاعدتو المعرفية :  إٌظش٠خ اٌشخص١خ- 3
 . الخارجية

 .يترتب عميو بقية خطوات التفكير الناقد" ىذا الشعور يمثل دافعا و:اٌشؼٛس ثبٌتٕبلط- 4

  . وفييا يسعى الفرد إلى حل التناقض وتحقيق اإلتساق :صً اٌتٕبلط- 5
 

.  صذد ِٙبساد اٌتفى١ش إٌبلذ-92س 

 

.  ميارة التفسير-3.                ميارة اإلستنتاج- 2.              تميارة التعرف عمى اإلفتراضا- 1
.  ميارة تقويم الحجج-5.                           ميارة اإلستدالل- 4 
 

 اٌتؼشف ػٍٝ اإلفتشاظبد ِٓ ِٙبساد اٌتفى١ش إٌبلذ ، دًٌ -93 س

. ثّخبي

.  ىى قضية يسمم بيا الفرد أو يضعيا ليستدل بيا عمى غيرىا
  عندما يقرر شخص بأنو سوف يتخرج فى يونية القادم ،  فإنو يفترض أو يسمم أنو : مثال  :
 .(   وأنو سينجح  –وأنو سيبقى فى الدراسة حتى ذلك الوقت  -  سيعيش حتى يونيو القادم    )    
 

. ِٙبساد اٌتفى١ش إٌبلذ ، دًٌ ثّخبي  ِٙبسح اإلعتٕتبد ِٓ-94 ط

 

 . من معمومات أو بيانات ، تمت مبلحظتيا أو افترضنا صدقيانتيجة ىى قدرة الفرد عمى استخبلص
. استنتاج أن السماء تمطر من خبلل رؤية آثار المطر عمى األرض والبمل عمى مبلبس الناس:    مثال 
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ِٙبساد اٌتفى١ش إٌبلذ ، صذد اٌّمصٛد    ِٙبسح اإلعتذالي ِٓ-95 ط

. ثٙب ِج١ٕب رٛأجٙب

 

 .(النتائج )إلى المجيول  (المقدمات )ىى العممية العقمية التى يتم بواسطتيا اإلنتقال من المعموم      

   :وذرضمه جاوثان    

 .وىو االنتقال من قاعده عامة إلى حاالت خاصة  : اإلسرىثاط- 1

.  ةوىو االنتقال من حاالت خاصة إلى قاعده عام  : االسرمشاء- 2
 

. ِٙبساد اٌتفى١ش إٌبلذ ، دًٌ ثّخبي  ِٙبسح اٌتفغ١ش ِٓ- 96ط

 

. ىى قدرة الفرد عمى رد الظاىرة أو القضية إلى أسبابيا الحقيقية ، وتحديد مدى ارتباط النتائج بالمقدمات
. رد ظاىرة تمدد المعادن إلى الحرارة  ، أو رد ظاىرة سقوط األجسام إلى الجاذبية األرضية:        مثال 

 

ِٙبساد اٌتفى١ش إٌبلذ ، دًٌ    ِٙبسح تم٠ُٛ اٌضزذ ِٓ-97 ط

. ثّخبي

ىى قدرة الفرد عمى إدراك الجوانب الميمة التى تتصل مباشرة المشكمة ، والحكم عمى األراء المتعمقة بيا ، وتمييز 
. جونب القوة والضعف فييا

  ىل يكفى أن تصدر الدولو تشريعات صارمة لحماية البيئة من التموث ؟ :  مثال
. ألن التشريعات الصارمة أقوى وسائل الضبط اإلجتماعى، ولذا فيى رادع لكل فرد فى المجتمع:    نعم 

 

.   ستت خؽٛاد اٌتفى١ش إٌبلذ-98 ط

 

. ة المعمومات التى تتعمق بالمشكلوجمع البيانات   (1)
 تحميل ونقد األراء المتصمة بالمشكمة بموضوعية تامة  (2)
.  البرىنة عمى صحة الحكم التى تم الموافقة عميو (3)
 .، إذا كانت ىناك وضرورة لذلكالمعمومات والبيانات  جمع مزيد من  (4)
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اٌتفى١ش اإلثذاػٝ 

اإلثذاع ظب٘شح ئٔغب١ٔخ تمتصش ػٍٝ ثؼط  : ػًٍ صضخ أٚ خؽأ99 ط

( x  ).         اٌّزتّؼبد دْٚ غ١ش٘ب

نسانيةوالتجديد ظاىرة عامانرفكُش اإلتذاػً .  ويسيم فييا كل البشر ، تشترك فييا كل المجتمعاتة وا 

اٌؼشث١خ اإلثذاع غش٠ت ػٓ حمبفتٕب  :ػًٍ صضخ أٚ خؽأ: 100 ط

 ( x )

 والدليل عمماء العرب الذين أبدعوا فى انؼشتُح غشَة ػه ثمافرىا  نُساإلتذاع 
.ةشتى مجاالت المعرف

 فى ابن رشد، الخوارزمى مؤسس عمم الجبر، ابن خمدون مؤسس عمم اإلجتماع  ، مثل ابن سينا فى الطب
الفمسفة 

.   صذد ِؼٕٝ اٌتفى١ش اإلثذاػٝ ، ِغ روش ِخبي-101 ط

٠زت أْ تىْٛ ر١ّغ ػٕبصش اٌشئ اٌّجذع  : ػًٍ صضخ أٚ خؽأ: 102 ط

( x  ).رذ٠ذح وً اٌزذح

.ىو إكتشاف عبلقات ووظائف جديدة بين األشياء ، ووضعيا فى صيغة مبتكرة انرفكُش اإلتذاػً
 اإلبداع تأليف جديد ألشكال ألن أن تكون جميع عناصر الشئ المبدع كميا جديدة ، نُس مه انضشوسي

 .قديمة وأشياء معروفو لمجميع من قبل
الطائرة   تشبو جسم الطائر وجناحيو  ،  ومروحتيا تشبو مروحة الباخرة وزعانف األسماك وآلتيا تشبو آلة : مثال 

.السيارة ، ولذا فالطائرة عمل إبداعى نتيجة التأليف بين أشكال ووظائف مختمفة

ئرا ئتفك ِغ ششغ ٚاصذ ِٓ ػذح ششٚغ "   ٠ؼذ اٌتفى١ش ئثذاػب-103 ط

، ِب ٘ٝ ششٚغ اٌتفى١ش اإلثذاػٝ 

. ة جديدة أو قيمأفكارأن ينتج  (1)
بقة اينقض األفكار الس تفكير مغايريكون أن  (2)
.  في العمل  والتطورتفكير يتضمن الواقعية واالستمراريةيكون أن  (3)
. بطريقة جديدة ماصيغ مشكمة أن ي (4)
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. (اٌتفى١ش اإلثذاػٝ)  ستت ِشاصً اٌؼ١ٍّخ اإلثذاػ١خ  -104 ط

 

 . تحديد المشكمةليتم فييا جمع البيانات :ِشصٍخ اٌت١ٙئخ أٚ اإلػذاد  (1)
  ..يتم فييا إحتضان المشكمة لفترة من الزمن لمتفكير فييا :  ِشصٍخ اإلصتعبْ (2)

 . أو الحل اإلبداعىة لحظة والدة الفكرفيىوفييا تنطمق شرارة اإلبداع ، :  ِشصٍخ اإلششاق (3)

(.  الحل أو الفكرة)   وفييا يتم التحقق من أىمية وقيمة ودقة المنتج ِشصٍخ اٌتضمك (4)
 
  صذد ِٙبساد اٌتفى١ش اإلثذاػٝ  -105 ط 

 

. ميارة الحساسية لممشكبلت (4).   ميارة األصالة(3).    ميارة المرونة (2).           ميارة الطبلقة (1)
 

. ِٙبساد اٌتفى١ش اإلثذاػٝ ، دًٌ ثّخبي ِٙبسح اٌؽاللخ ِٓ-  106 ط

 

             .قصيرة معينة خبلل فترة زمنية لمشكمة ة أكبر عدد ممكن من الحمول المناسبتقديمىى القدرة عمى 
 .  البطالة فى مصر لمشكمة ة الحمول المناسباقتراح أكبر عدد من: مثال 

 

. ِٙبساد اٌتفى١ش اإلثذاػٝ ، دًٌ ثّخبي ِٙبسح اٌّشٚٔخ ِٓ-  107 ط

 

 . لممشكمة مختمفةىي القدرة عمى التفكير في بدائل
.  البطالة فى مصر  لمشكمةحمول تشتمل عمى بدائل متنوعةتقديم :                 مثال 

 

. ِٙبساد اٌتفى١ش اإلثذاػٝ ، دًٌ ثّخبي ِٙبسح األصبٌخ ِٓ-  109 ط

 
 . وغير منتشرة ومبتكرة  وقيمةىي القدرة عمى إنتاج أفكار جديدة

.  البطالة فى مصر وغير منتشرة لمشكمة ومبتكرةحمول جديدة تقديم :              مثال 
 

ِٙبساد اٌتفى١ش اإلثذاػٝ ،  ِٙبسح اٌضغبع١خ ٌٍّشىالد ِٓ -  110ط

. دًٌ ثّخبي

  
. و عناصر ضعف فى البيئة أو المجتمعأىى الوعى بوجود مشكبلت 

 . البطالة فى مصر  مشكمة عمى المترتبةالنتائجد يتحد: مثال 
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ٔٙعخ اٌّزتّؼبد ٚتمذَ فٝ  "٘بِب" ٠ٍؼت اٌّجذػ١ٓ دٚسا- 111ط  

. ، دًٌ ثّخب١ٌٓاٌشؼٛة

كتشافات فى من خبلل ما يقدمونو منلممبدعين دور كبير في نيضة وتقدم المجتمعات والشعوب   إختراعات وا 
التكنولوجيا الطبية واليندسة الوراثية ومن أىم العمماء المصريين ومثل تكنولوجيا االتصاالت ة المجاالت المختمف

استخدم كاميرات فائقة السرعة لمبلحظة التفاعبلت الكيميائية بسرعة ) انذكرىس أدمذ صوَم( 1)
(. الفيمتو ثانية

 .(مكتشف عبلج السرطان بجزئيات الذىب) انذكرىس مصطفً انسُذ( 2)
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